
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA 
 

 

 

 

ANA CRISTINA DE ABREU SIQUEIRA 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO E OBTENÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS PRESENTES NO 

EFLUENTE DO PROCESSAMENTO DA CASCA DE COCO VERDE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2012 



ANA CRISTINA DE ABREU SIQUEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO E OBTENÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS PRESENTES NO 

EFLUENTE DO PROCESSAMENTO DA CASCA DE COCO VERDE 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
em Engenharia Química da Universidade 
Federal do Ceará, como parte dos requisitos 
para obtenção do título de Mestre em 
Engenharia Química. Área de concentração: 
Processos Químicos e Bioquímicos. 

 

Orientador: Prof. Dr. Edy Sousa de Brito 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORTALEZA 
2012  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Pós-Graduação em Engenharia - BPGE 
 

 
S628c Siqueira, Ana Cristina de Abreu. 
        Caracterização e obtenção de compostos fenólicos presentes no efluente do processamento da                          
                       casca de coco verde / Ana Cristina de Abreu Siqueira. – 2012. 

64 f. : il. color., enc. ; 30 cm. 
 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Departamento 
de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Fortaleza, 2012. 

Área de Concentração: Processos químicos e bioquímicos 
Orientação: Prof. Dr. Edy Sousa de Brito.   
 
1. Engenharia Química. 2. Fermentação – coco verde.  I. Título. 
 

     CDD    660    



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico às minhas ANAS Maria, Cláudia e 

Carla, 

“My mirror, my sword and shield.” 

Meu espelho, minha espada e escudo. 

Coldplay 

  



AGRADECIMENTOS 

À Deus, pela minha vida, família, amigos e conquistas. 

Ao Dr. Edy Sousa de Brito, pela disponibilidade de orientação, dedicação e a todo 
conhecimento a mim transferido. Meus eternos agradecimentos. 

Ao professor Dr. Ivanildo José da Silva Júnior, pelo interesse e disponibilidade em participar 
do meu trabalho. Serei sempre grata pela atenção a mim dedicada. 

À professora Dra. Sandra Tédde Santaella pela participação em minha banca de defesa. 

Ao Dr. Gustavo Adolfo Saavedra Pinto, pela coorientação no processo de fermentação e pela 
participação na banca da qualificação. 

Aos meus pais Maria Eddy e Leledo, pelo apoio e amor incondicional e por sempre 
acreditarem em mim. 

À minha irmã Ana Maria, que além de ser irmã e amiga, é companheira de profissão e que 
tem um grande papel na minha caminhada acadêmica. 

Às minhas irmãs Ana Claúdia e Ana Carla, por serem não só irmãs, mas amigas e torcedoras.  

Ao meu cunhado preferido Marcelo, por todo apoio. 

Ao meu tio Fernando Abreu, por ser um modelo de profissional e inspiração.  

À minhas amigas Talita e Alaídes, pela amizade e apoio desde o primeiro dia de mestrado e 
companhia na Embrapa. 

Ao meu amigo Eurânio, pela grande ajuda e apoio nos meus ensaios de adsorção e pela 
amizade. 

Aos meus queridos amigos Carol, Ana Alice, Diego e Flávio, por terem acompanhado de 
perto essa caminhada, pelo apoio e amizade e pelas várias horas de estudo juntos. 

A todos os meus colegas do mestrado, com quem dividi bons momentos e horas de estudo. 

À Sandra Maria, pelo apoio, pela grande amizade e ajuda que me fizeram chegar até aqui.  

À Carolzinha, pela imensa ajuda e paciência com minhas análises de polifenóis, além da 
amizade.  

Às minhas grandes amigas Débora, Gardênia, Clécia, Gabriele, Luciana, Mariana, Mariane e 
Cíntia, por toda torcida e apoio que vocês sempre me deram. 

À Samara e Gabriela, pela companhia no Laboratório de Análise de Alimentos e pelas ajudas 
que sempre me deram. 

A todos do Laboratório de Análise de Alimentos da Embrapa Agroindústria Tropical. 



Ao Hálisson e todo o pessoal do Laboratório de Embalagens da Embrapa Agroindústria 
Tropical pela amizade e pelo suporte. 

A todos do Laboratório de Processamento de Alimentos da Embrapa Agroindústria Tropical. 

Ao meu amigo Williams, pela amizade e pelas ajudas sobre cromatografia. 

Ao Edângelo, pela imensa ajuda nas análises no LC-MS. 

Ao Hilton Magalhães, por todo o suporte nas análises de açúcares no HPLC e apoio no 
Laboratório de Análise Instrumental. 

Ao Adriano Lincoln Albuquerque Mattos da Embrapa Agroindústria Tropical, pela 
disponibilização do LCCV. 

Ao Kirley Marques Canuto da Embrapa Agroindústria Tropical, pela disposição em me ajudar 
com os resultados de ressonância magnética nuclear. 

Ao laboratório de Ressonância Magnética Nuclear da Universidade Federal do Ceará 
(CENAUREMN-UFC). 

Aos meus colegas da Embrapa Agroindústria Tropical. 

À Bruninha e a todo pessoal do LP1. 

Ao meu amigo Heury pelo apoio e palavras de incentivo. 

À minha família ABREU, por ser meu suporte. 

Aos professores e funcionários do departamento de Engenharia Química da UFC. 

À Universidade Federal do Ceará. 

À CAPES pela bolsa a mim concedida. 

À todos que de alguma maneira, direta ou indireta me apoiaram e me ajudaram nessa 
conquista. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O momento da vitória é curto demais para ser 

a única motivação de um esforço”.  

Martina Navratilova 

  



RESUMO 

 

O consumo de água de coco verde tem gerado um aumento nos resíduos provocado pelo 

descarte inadequado da casca de coco verde no litoral brasileiro. A fim de minimizar esse 

problema, a Embrapa Agroindústria Tropical instalou uma unidade piloto de beneficiamento 

da casca de coco verde para obtenção de fibra e pó, o que acaba gerando um efluente com 

carga orgânica elevada, alto teor de açúcar e de polifenóis e é denominado de líquido da casca 

de coco verde (LCCV).  A fim de se reduzir o teor de polifenóis totais, foi realizada uma 

fermentação alcoólica do efluente, com 5 e 7,5% (p/v) de Saccharomyces cerevisiae, com  5% 

(p/v) de S. cerevisiae que foi reutilizada fermentações posteriores, além da remoção por 

adsorção de polifenóis do LCCV utilizando argila pilarizada de alumínio. Os compostos 

fenólicos presentes no LCCV foram caracterizados através de ressonância magnética nuclear 

de hidrogênio e cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa, onde foi possível 

identificar o ácido clorogênico, isômeros do ácido cafeoil chiquímico, entre eles o ácido 5-O-

cafeoil chiquímico, que é o composto fenólico majoritário do LCCV e ácido ferúlico. A 

fermentação reduziu os teores de polifenóis totais do LCCV, passando de 7769,1 mg/L a 

3808,6 mg/L com a fermentação com 5% (p/v) de levedura e para 2892,4 mg/L com a 

fermentação com  7,5% (p/v) de levedura. Para a fermentação com reutilização de levedura, a 

redução na concentração de polifenóis variou de 4084,7 a 5853,5 mg/L. A fermentação foi 

eficiente na redução dos teores dos polifenóis e no consumo dos açúcares glicose e frutose 

presentes no LCCV.  

 

Palavras-chave: Cocos nucifera, fermentação alcoólica, LCCV, polifenóis, argila pilarizada. 

 

  



ABSTRACT 

 

The high consumption of green coconut water has generated increasing in the residue caused 

by improper discard of green coconut rind in Brazilian coast. To reduce this problem, 

Embrapa Tropical Agroindustry installed a Pilot Unit processing of green coconut rind to 

obtain fiber and powder, which ends up generating an effluent with high organic load, high 

sugar and polyphenols content and is called liquid of the rind of green coconut (LCCV). In 

order to reduce polyphenols and sugar content, alcoholic fermentation was carried out in the 

effluent, with 5 and 7.5% (w/v) of Saccharomyces cerevisiae, another fermentation with 5% 

(w/v) of S. cerevisiae wich was reused in subsequent fermentations and also polyphenols 

removal by adsorption using aluminum pillared clay. Phenolic compounds present in LCCV 

were characterized by nuclear magnetic resonance of hydrogen and liquid chromatography 

with mass spectrometry, it was possible to identify chlorogenic acid, isomers of caffeoyl 

shikimic acid, including 5-O-caffeoylshikimic acid, which is the major phenolic compound of 

LCCV and also, ferulic acid. LCCV total polyphenols levels were reduced by fermentation of 

7769.1 mg/L to 3808.6 mg/L in the fermentation with 5% (w/v) yeast and 2892.4 mg/L in the 

fermentation 7,5% (w/v) yeast. In the fermentation with reuse of yeast, the reduction in 

polyphenols content ranged of 4084.7 to 5853.5 mg/L. The fermentation was efficient in 

reducing the polyphenols levels, in addition its efficacy to consume the sugars, glucose and 

fructose, present in LCCV. 

 

Key-words: Cocos nucifera, alcoholic fermentation, LCCV, polyphenols, pillared clay. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Para cada 250 mL de água de coco verde, um quilo de lixo é gerado. Essa 

informação é fornecida pelo Projeto Coco Verde, cujo objetivo é a valorização do lixo gerado 

pelo consumo de água de coco verde no Brasil (Projeto Coco Verde, 2004).  

Resíduos representam perda de nutrientes e biomassa e aumentam o potencial 

poluidor associado à disposição inadequada, causando não só a poluição de solos e corpos 

hídricos devido à lixiviação de compostos, acarretando problemas à saúde pública. Associa-se 

a geração de resíduos ao desperdício no uso de insumos, às perdas entre produção e consumo, 

e aos materiais que são gerados ao longo da cadeia agroindustrial e que não apresentam valor 

econômico. Visando à minimização ou ao reuso de resíduos e ao estabelecimento de novos 

usos de produtos e subprodutos agropecuários, substituindo-os aos recursos não renováveis, 

utiliza-se a química verde ou química limpa (ROSA et al., 2011). 

No Brasil, a área de produção do coco verde anão é de cerca 57.000 hectares. O 

grande consumo de água de coco verde in natura ou industrializada gera aumento de resíduos, 

constituídos pela casca fibrosa do coco verde, que corresponde a 85% do fruto. Isso se torna 

um problema principalmente nos grandes centros urbanos, já que é um material de difícil 

descarte, gerando cerca de 1,65 bilhões de quilos de cascas anualmente. (ROSA et al., 2001; 

ARAÚJO et al., 2004). A casca de coco verde é um material que leva mais de oito anos para 

se decompor, por isso o seu processamento é ambiental e socioeconomicamente importante 

(CARRIJO et al., 2002). Para diminuir a geração desses resíduos, a Embrapa Agroindústria 

Tropical implantou um projeto de beneficiamento da casca do coco verde a fim de 

transformá-la em diversos produtos como substrato agrícola, composto orgânico, vasos e 

artesanato de fibra de coco verde (TEIXEIRA, 2007).  

No entanto, durante a etapa de prensagem do beneficiamento da casca do coco 

verde, há a geração de um efluente, o líquido da casca do coco verde (LCCV), que possui 

elevadas demanda química e bioquímica de oxigênio, tornando-se assim, um efluente poluidor 

(TEIXEIRA, 2007). 

A fim de se reduzir a geração de resíduos do processamento da casca de coco 

verde, foi iniciado um estudo para o aproveitamento desse efluente. O processo proposto 

consiste da fermentação alcóolica do LCCV utilizando-se a levedura Saccharomyces 

cerevisiae, uma vez que o LCCV é uma matéria-prima adequada à produção de etanol devido 

ao elevado teor de glicose e frutose (LIMA et al., 2001). Foram realizadas duas etapas de 

fermentação do LCCV. Na primeira, adicionou-se 5 e 7,5% (p/v) da levedura S. cerevisiae. 
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Na segunda etapa, a fermentação do LCCV ocorreu com reutilização da levedura para 

diminuir a produção de resíduos. Apesar de as leveduras estarem presentes no LCCV e sua 

fermentação natural ocorrer em cerca de quatro dias, utilizou-se S. cerevisiae a fim de acelerar 

o processo de fermentação, consumindo assim os açúcares em 5 a 6 h. O processo proposto 

consiste também na remoção dos polifenóis do LCCV através do uso de argila pilarizada. 

Diante desta exposição, o objetivo principal deste trabalho foi a remoção de compostos 

fenólicos do LCCV.  

Os objetivos específicos foram: 

- Identificar compostos fenólicos presentes no LCCV; 

- Estudar o efeito da fermentação do LCCV com a levedura S. cerevisiae sobre a 

composição de compostos fenólicos; 

- Estudar a remoção de polifenóis do LCCV utilizando argila pilarizada como 

adsorvente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Casca de Coco Verde 

  

O fruto do coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma drupa formada por um epicarpo, 

que envolve o mesocarpo espesso e fibroso e em seu interior, há uma camada muito fina e 

dura, denominada de endocarpo ou casca rígida que recobre o albúmen sólido ou copra é uma 

camada carnosa, branca e oleosa, formando uma grande cavidade onde se encontra o albúmen 

líquido ou água de coco (VALE et al., 2004) e cerca de 80 a 85% do peso bruto do coco verde 

representa lixo de difícil descarte nos grandes centros urbanos, sendo então enviados para 

lixões e aterros sanitários (ROSA et al., 2001). 

A casca do coco verde é constituída por uma fração de fibras e uma fração de pó, 

que se apresenta agregada às fibras e é composta principalmente de lignina e celulose, sendo 

uma fonte de fenólicos (ROSA et al., 2001; RODRIGUES et al., 2008).  A casca de coco 

verde representa um resíduo do consumo da água ou parte carnosa comestível do coco e 

geralmente são descartadas em aterros e vazadouros e como toda matéria orgânica, é uma 

emissora de metano, contribuindo para a diminuição da vida útil desses depósitos (PASSOS, 

2005). A fim de se reduzir a geração de resíduos sólidos na orla marítima de cidades 

litorâneas brasileiras (como Fortaleza) ou pelas empresas processadoras de água de coco 

verde, a Embrapa Agroindústria Tropical instalou em 2003, próximo ao aterro sanitário do 

Jangurussu, em Fortaleza/CE, uma Unidade Piloto para obtenção da fibra e pó da casca de 

coco verde, transformando esta em produtos como substrato agrícola, composto orgânico, 

vasos e artesanato de fibra de coco verde. (TEIXEIRA, 2007; SOUSA, 2007). 

 

2.2 Líquido da Casca de Coco Verde (LCCV) 

 

Durante a etapa de prensagem do beneficiamento da casca do coco verde para a 

obtenção das frações de fibra e entre-fibra (pó), que constitui a parte sólida do coco, é gerado 

um efluente líquido denominado Líquido da Casca de Coco Verde (LCCV). Este efluente 

possui elevados valores de demanda química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), além disso, nele estão presentes açúcares fermentescíveis, compostos 

fenólicos, cátions e ânions (TEIXEIRA, 2007). Por ser comumente lançado em rios, torna-se 

um problema, pois além de poluí-los, seus sólidos dissolvidos servem de substrato para 

diversos microrganismos e afetam o solo de forma negativa, prejudicando as plantações 
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(ARAGÃO et al., 2001 apud. COSTA, 2008). De acordo com a legislação brasileira, os 

valores de DBO e DQO para esgotos e dejetos lançados em cursos de água e rios devem ser 

de 0,06 e 0,09 gL-1, respectivamente (COPAM, 1986; FEAM, 1998).   

De acordo com Teixeira (2007), o LCCV produz liberação de gás e odor 

característico de etanol quando armazenado em recipientes fechados, sem a adição de nenhum 

inóculo ou fonte de carbono, o que faz dele uma matéria-prima altamente sujeita a alterações 

microbianas. Teixeira (2007) em seu estudo do LCCV como fonte de nutrientes para a 

fermentação alcoólica verificou uma variação do número de colônias e tipos de bolores e 

leveduras durante 10 dias de fermentação natural, onde no dia 0, há a predominância de 

bolores sobre as leveduras, após 24 horas, observou a predominância de leveduras e após 48 

horas, os bolores morrem e as leveduras permanecem. Durante um turno de processamento da 

Unidade Piloto, a vazão de efluente é de cerca de 15 m3/ dia, podendo chegar a 20 m3/ dia 

quando há produção intensa (TEIXEIRA, 2007). A Figura 1 apresenta um esquema das etapas 

de processamento da obtenção do pó e da fibra da casca do coco verde e a Figura 2 ilustra a 

coleta do LCCV durante a etapa de prensagem, que foi filtrado para reduzir o teor de sólidos 

suspensos. 

 

Figura 1 – Sistema do processamento da casca de coco verde. 

 
Fonte: TEIXEIRA, 2007 (Adaptado) 

TRITURAÇÃO

PRENSAGEM

CLASSIFICAÇÃO POR PENEIRAS

PÓ (≈ 17% (v/v)) FIBRA (≈ 3% (v/v))

EFLUENTE (≈ 85% (v/v))

CASCA DO COCO VERDE (100% (v/v))

Casca Triturada Úmida

Casca Triturada Seca
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Figura 2 – Coleta de LCCV durante a etapa de 
prensagem no beneficiamento da casca de coco verde. 

 
Fonte: Própria. 

 

Estudos mostraram que o LCCV possui propriedades farmacológicas e biológicas, 

como a sua atividade antiproliferativa de linfócitos (KISZBERG et al., 2003 apud. COSTA, 

2008) e atividade anti-helmíntica (ROSA et al., 2007). Extratos da fibra da casca do coco 

verde apresentaram atividades antibacteriana (ESQUENAZI et al., 2004; ALVIANO et al., 

2008), antiviral (ESQUENAZI ET AL., 2002) e leishmanicida (MENDONÇA-FILHO et al., 

2004). Possui baixa toxicidade e não provoca reações dérmicas e oculares além de 

propriedades de neutralização de radicais livres (ALVIANO et al., 2004).  

Teixeira (2007) estudou o uso do LCCV como fonte de nutrientes para 

fermentação alcóolica. Os açúcares presentes no LCCV (Tabela 1) aumentam o rendimento de 

processos fermentativos. O LCCV pode ser utilizado como fonte de energia, através da 

degradação anaeróbica para produzir biogás, já que a matéria orgânica presente no LCCV é 

facilmente biodegradável, o que a torna suficiente para produzir 18 m3 de biogás, ou 125 

KWh por metro cúbico de LCCV gerado (ROSA et al., 2007). 
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Teixeira (2007) em estudo do LCCV como fonte de nutrientes na fermentação 

alcoólica, realizou a caracterização química do LCCV e encontrou os valores apresentados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização do Líquido da Casca de Coco Verde 

Parâmetro Concentração Unidade 

DQO 81,48 gL-1 

DBO  70,72 gL-1 

Açúcares Redutores Totais 42,67 gL-1 

Fenólicos Totais 8,08 gL-1 

pH  4,65 - 

Nitrogênio orgânico 475,63 mgN.L-1 

Proteína 2,97 gL-1 

Amônia Total 127,4 mgN.L-1 

Potássio 4245,00 mg.L-1 

Magnésio 471,42 mg.L-1 

Cálcio 226,92 mg.L-1 

Fósforo 306,45 mg.L-1 

Enxofre 111,52 mg.L-1 

Ferro 67,23 mg.L-1 

Zinco 10,52 mg.L-1 

Manganês 1,6 mg.L-1 

Fonte: TEIXEIRA, 2007 (Adaptado). 

 

2.3 Compostos Fenólicos 

 

Os compostos fenólicos englobam desde moléculas simples a moléculas com alto 

grau de polimerização (SOARES, 2002). Compreendem compostos químicos que contêm em 

sua estrutura um anel aromático (benzeno) com pelo menos uma hidroxila (OH-). Numerosos 

isômeros e outros compostos ocorrem em decorrência da adição de grupos OH- e com a 

mudança de sua posição no anel, bem como pela substituição das OH e adição de grupos 

metila (CH3). Os compostos fenólicos são acídicos e altamente reativos pela facilidade com 

que formam pontes de hidrogênio com outras moléculas, como por exemplo, proteínas. De 

acordo com a estrutura da molécula, são subdivididos em três classes: fenólicos simples 
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(monocíclicos); flavonóides, que apresentam dois anéis aromáticos e polifenóis (policíclicos). 

Nos alimentos os compostos fenólicos possuem papel na coloração e no sabor, contribuindo 

para a adstringência, a acidez, ou para o gosto amargo (CHITARRA; CHITARRA, 2005). São 

substâncias biologicamente ativas, importantes por serem antioxidantes naturais (SIGER et 

al., 2012). Apresentam atividade farmacológica e antinutricional, além de inibirem a oxidação 

lipídica e a proliferação de fungos. Estão presentes nos vegetais na forma livre ou ligados a 

açúcares (glicosídios) e proteínas (SOARES, 2002).  

Estudos mostraram que compostos fenólicos possuem atividade antioxidante 

reativa envolvida no envelhecimento e contra doenças crônicas, degenerativas, autoimunes, 

coronárias e inflamatórias (SOTO et al., 2011; SEIFRIED, 2007; GERMAN;WALZEM, 

2000; ERLUND, 2004). Além dessas aplicações, os compostos fenólicos podem ser utilizados 

como antioxidantes naturais, corantes alimentícios e como pigmentos naturais (BRETAG et 

al., 2009). 

A atividade antioxidante de compostos fenólicos está diretamente ligada com sua 

estrutura química (MAMEDE; PASTORE, 2004) e se dá devido às suas propriedades de 

óxido-redução, desempenhando um papel importante na absorção e neutralização de radicais 

livres, pois quela o oxigênio triplete e singlete ou decompõe peróxidos (DEGÁSPARI; 

WASZCZYNSKYJ, 2004) e inativa metais (PALACIOS et al., 2011). 

A classificação adotada para os compostos fenólicos é: pouco distribuídos na 

natureza, polímeros e largamente distribuídos na natureza (SOARES, 2002). Entre os 

fenólicos pouco distribuídos na natureza estão os fenóis simples, a hidroquinona, resorcinol e 

aldeídos derivados dos ácidos benzóicos. Os polímeros, como os taninos e as ligninas, não se 

apresentam em forma livre nos tecidos vegetais (SOARES, 2002). Os taninos são polifenóis 

solúveis em água de variado peso molecular e se diferenciam da maioria dos compostos 

fenólicos devido a sua habilidade de precipitar proteínas (SPENCER et al, 1988). Estão 

presentes no reino vegetal, sendo encontrados em folhas, frutas, cascas e madeiras 

(HASLAM, 1989 apud. BHAT et al., 1998).  

Para este trabalho, o importante são os compostos fenólicos largamente 

encontrados na natureza. Neles estão os fenólicos que geralmente são encontrados em todo o 

reino vegetal, podendo às vezes estar localizados em uma só planta. Estes fenólicos são 

divididos em dois grupos: o primeiro grupo é o grupo dos flavonóides e derivados e o 

segundo, o grupo dos ácidos fenólicos (ácidos benzóico, cinâmico e seus derivados) e 

cumarinas (SOARES, 2002). Os flavonóides apresentam sua estrutura química formada por 

C6-C3-C6. Por sua vez, os ácidos fenólicos são divididos em três grupos: os derivados das 
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estruturas químicas C6-C1, como os ácidos benzóico, gálico e elágico; os derivados das 

estruturas químicas C6-C3, como os ácidos caféico e cumárico e os derivados das estruturas 

químicas C6-C3-C2, como o trans-resveratrol, cis-resveratrol e trans-resverastol-glucosídico 

(DEGÁSPARI & WASZCZYNSKYJ, 2004). Os ácidos fenólicos se apresentam sob sua 

forma natural e podem ligar-se entre si ou com outros compostos. Uma dessas combinações é 

a do ácido caféico, que associado ao ácido quínico, origina o ácido clorogênico (SOARES, 

2002). 

 

2.3.1 Polifenóis 

 

Os polifenóis possuem uma estrutura com mais de um anel aromático contendo 

pelo menos um grupo hidroxila (-OH) ligado a cada anel. Pertencem a uma classe de 

compostos fenólicos que se encontram na natureza (frutos, vegetais, sementes, flores e cascas) 

e que exercem benefícios pelo seu poder antioxidante (OLIVEIRA, 2005). Estão envolvidos 

no crescimento e reprodução, além da proteção de plantas contra patógenos e predadores 

(BRAVO, 1998) e contribuem para o sabor, cor, amargor e adstringência em frutas e legumes 

(SOTO et al., 2011). Possuem aplicações industriais na produção de tinta, papel e cosméticos, 

além de serem utilizados na indústria de alimentos como corantes naturais e conservantes 

(BRAVO, 1998). São capazes de exercer efeitos agudos tóxicos em microrganismos, plantas e 

organismos pluricelulares pertencentes a diferentes níveis tróficos e por outro lado, são 

antioxidantes naturais, que podem ser utilizados pelas indústrias de alimentos, cosméticos e 

pela medicina (BERTIN et al., 2011).  

Dentre os compostos bioativos nos vegetais, os polifenóis compreendem o maior 

grupo e são subdivididos em classes de acordo com a estrutura química de suas substâncias e 

entre os principais grupos estão os ácidos fenólicos, que tem como exemplo, o ácido 

clorogênico, presente no café (FALLER; FIALHO, 2008).  Polifenóis de plantas reagem 

facilmente com o oxigênio, levando a formação de derivados poliméricos (SALMON, 2006). 

Algumas hidroxilas de polifenóis são muito reativas na neutralização de radicais livres 

doando um átomo de hidrogênio ou um elétron, na quelação de íons metálicos em soluções 

aquosas e na ligação e precipitação de proteínas, devido a sua extensiva camada hidrofóbica 

de peptídeos (PETTI; SCULLY, 2009). Sua capacidade de se ligar e precipitar proteínas faz 

com que tenha efeito inibitório em enzimas (JONG et al, 1987).  

Os polifenóis, juntamente com as proteínas e os polissacarídeos, estão presentes 

de forma molecular definida e em compartimentos intracelulares específicos nas plantas. Em 
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geral, polifenóis, proteínas e polissacarídeos estão em compartimento separados e não 

possuem interação entre si. O processamento de alimentos e bebidas geralmente envolve a 

ruptura de tecidos, fazendo com que haja contato intracelular desses componentes contidos 

dentro de diferentes organelas e/ou citoplasma. Assim os polifenóis, ao cruzarem as fronteiras 

vasculares, ligam-se às proteínas e polissacarídeos (particularmente com os das paredes 

celulares) e simultaneamente ocorre à desestruturação das proteínas, o que faz com que a 

proteção e a regulamentação fornecidas pelas membranas celulares e intracelulares, incluindo 

os polifenóis, sejam expostas ao oxigênio e a outros compostos oxidantes (LE 

BOURVELLEC; RENARD, 2012). 

A atividade antioxidante dos polifenóis é prevista pelas suas propriedades 

químicas, em relação à capacidade dos hidrogênios dos fenólicos em sequestrar radicais 

livres. Para um polifenol apresentar atividade antioxidante deve satisfazer duas condições 

básicas: quando presente em baixas concentrações relativo ao substrato deve prevenir a 

autooxidação ou a oxidação gerada por radicais livres, e o radical formado após a ligação 

deve ser estável (RICE-EVANS et al., 1996). Devido a esse poder antioxidante é que os 

polifenóis apresentam atividade anti-carcinogênica, anti-arterogênica, analgésica, anti-

trombótica, anti-microbiana e vasodistiladora (WOLLGAST; AKLAM, 2000). 

  

2.3.2 Polifenóis da casca do coco 

 

Dey et al. (2003) detectaram o ácido 4-hydroxibenzóico como o principal 

composto fenólico n0 mesocarpo do coco maduro e em menor quantidade, o ácido ferúlico 

(ácido 4-hidroxi-3-metoxi trans-cinâmico). Dey et al. (2005) identificaram fenólicos 

metabólicos (C6-C3 e C6-C1) em coco (Cocos nucifera). Além do 4-hydroxibenzóico e ácido 

ferúlico, foi encontrado ácido 4-cumárico e em quantidades menores, o ácido 4-

hidroxibenzaldeído e ácido vanílico. Em seu estudo sobre as propriedades antioxidante e 

antimicrobiana do extrato metanólico do mesocarpo do Cocos nucifera, Charkraborty e Mitra 

(2008) por meio de cromatografia líquida de alta eficiência, identificaram o ácido 

clorogênico, isômeros do ácido cafeoil chiquímico e o ácido dicafeoil chiquínico no extrato 

analisado. 
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2.3.3 Derivados do ácido cinâmico 

 

O ácido clorogênico (ACG) é um éster formado pela esterificação de um ou mais 

derivados do ácido transcinâmico, como ácido caféico ou ácido ferúlico com o ácido quínico, 

originando uma diversidade de isômeros que se diferem pela posição (Figura 3) (CLIFFORD, 

1999; DE MARIA; MOREIRA, 2004, DEGÁSPARI & WASZCZYNSKYJ, 2004; 

LEPELLEY et al., 2007). Foi identificado por Payen (1846) que designou esse nome a um 

composto fenólico que possuía função ácida e estrutura química desconhecida, mas que 

conferia a cor verde em meio levemente alcalino quando exposto ao ar. Foi isolado pela 

primeira vez em 1907 na forma de complexo cristalino, sendo então denominado de 

clorogenato de cafeína, tendo sua estrutura química (representada na Figura 3) posteriormente 

estabelecida por Fisher (1932) como ácido 3-cafeoilquínico, mas atualmente é conhecido 

como ácido 5-cafeoilquínico (DE MARIA; MOREIRA, 2004, CLIFFORD, 2000).  

O ácido 5-cafeoilquinico (5-CQA) é sintetizado a partir da esterificação de uma 

molécula do ácido caféico na hidroxila de posição 5 do anel aromático do ácido quínico, 

sendo um dos compostos mais abundantes e mais encontrados em alimentos e produtos 

naturais (Figura 3) (CLIFFORD, 1999; 2000; MANACH et al, 2004; DEGÁSPARI & 

WASZCZYNSKYJ, 2004; HIGDON; FREI, 2006). É comumente encontrado em plantas, 

frutas e verduras (SATO et al., 2011) como maçãs, peras, tomates, batatas, berinjela, 

principalmente no café (LEPELLEY et al., 2007; DE MARIA; MOREIRA, 2004) e 

chocolate, além de ser usado em cosméticos (LIU et al., 2010). O ACG é um importante 

grupo de antioxidantes e é um dos polifenóis mais abundantes na dieta humana (LEE et al., 

2008). 
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Figura 3 – Estrutura química do ácido clorogênico. 

 
Fonte: ZHANG et al., 2008 (Adaptado). 

 

Estudos mostraram que o ACG tem uma grande variedade de atividades 

biológicas, apresentando efeitos benéficos nos tratamentos de infecções virais (LEE et al., 

2008), tumores (JIN et al., 2005), inflamações e doenças cardiovasculares (LIU et al., 2010). 

O ACG pode ser facilmente oxidado por polifenoloxidades a o-quinonas, podendo interagir 

com grupamentos NH2 de aminoácidos proteicos reduzindo assim, o valor nutricional dos 

alimentos (DE MARIA; MOREIRA, 2004). 

 

2.3.4 Derivados do ácido caféico 

 

O ácido cafeoil chiquímico é encontrado frequentemente em combinação com o 

ácido clorogênico e é um intermediário na síntese de polímeros de células vegetais e está 

relacionado à resistência das plantas a doenças (VEIT et al., 1992). Possui quatro grupos 

hidroxila, que são responsáveis pela sua atividade antioxidante (SAMBANTHAMURTHI et 

al.,2011). Está presente em altas quantidades no mesocarpo do coco jovem 

(CHAKRABROTY; MITTRA, 2008) e é o fenólico mais importante em raízes de tamareira 

(Phoenix dactylifera) (EL MODAFAR et al., 2000). El Modafar et al. (2000) estudaram o 

efeito da concentração de ácido Cafeoil chiquímico na atividade e produção de enzimas 

hidrolíticas do Fusarium oxysporum f.sp.albedinis e concluíram que a atividade das enzimas 

proteases, celulases e pectinases é pouco afetada pelo efeito do ácido cafeoilchiquímico 

enquanto que sua produção é fortemente reduzida.   

O ácido 5-O-cafeoil chiquímico foi identificado em Rhizoma Smilacis Glabrae 

por Zhang et al. (2012), em Livistona chinesis por Zeng et al. (2012), em Sarcandra glabra 
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por Wu et al. (2012) e em Tribulus terrestris e Smilax excelsa, por IVANOVA et al. (2009). 

A Figura 4 apresenta a estrutura química do ácido 5-O-cafeoil chiquímico. 

 

Figura 4 - Estrutura química do ácido 5-O-Cafeoil chiquímico. 

 
Fonte: IVANOVA et al., 2009 (Adaptado). 

 

2.3.5 Extração de polifenóis 

 

A extração de polifenóis se dá, geralmente, pela utilização de solventes como 

água, metanol, etanol e acetona ou uma mistura destes, uma vez que as moléculas que contêm 

um radical glicosídeo são solúveis em água e as agliconas (polifenóis sem as moléculas de 

açúcares) são mais solúveis em outros solventes por serem pouco polares. Pode-se utilizar a 

combinação de solventes para aumentar a especificidade de cada um e aumentar o rendimento 

da extração (Escribano-Bailón; Santos-Buelga, 2003 apud. Oliveira, 2005). 

Estudo realizado por Kong et al. (2012) mostra que a água, comparando-se com 

etanol, acetato de etila e hexano, é o melhor solvente na extração de polifenóis de brotos de 

Barringtonia racemosa (L), seguido por etanol, acetato de etila e hexano. Oliveira (2005) 

estudou a extração de polifenóis de sementes não fermentadas do cacaueiro Theobroma cacao 

utilizando extração supercrítica, com dióxido de carbono como solvente e etanol como co-

solvente, obtendo 40% de rendimento, sendo então uma técnica em que se obtém um produto 

de alto valor agregado, com a desvantagem de ser uma tecnologia cara. Rodrigues et al., 

(2008) utilizaram uma solução 50% (v/v) de etanol e água com pH ajustado a 6,5 com HCl, 

temperatura de 30 °C e 15 minutos de ultrassom para a extração de polifenóis do pó torrado 

da casca do coco, obtendo-se 22.44 mg/g de polifenóis. A extração por ultrassom possui uma 

maior eficiência que os métodos tradicionais de extração, além de baixo consumo de energia e 

de água. 

Bendini et al. (2003) estudaram a extração de fenóis de azeite através de extração 

em fase sólida (EFS) e extração líquido-líquido (ELL) com o objetivo de comparar a 
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efetividade de cada método na extração de compostos fenólicos avaliando o material 

recuperado. Os autores concluíram que a ELL foi mais eficiente que a EFS, já que a ELL 

apresentou maior recuperação dos compostos fenólicos. Mas a EFS apresenta algumas 

vantagens em relação à ELL, já que na EFS, além da extração, concentração e pré-purificação 

dos analitos, utiliza-se menos solventes, não há formação de emulsão, é de fácil automação e 

geralmente um processo mais rápido, o que reduz o tempo gasto para a extração (AQUINO 

NETO; NUNES, 2003). 

 

2.4 Fermentação Alcóolica 

 

É um processo anaeróbio que ocorre com degradação de carboidratos e formação 

de etanol e CO2, produzindo assim, energia e é realizado por leveduras do gênero 

Saccharomyces e bactérias como a Zymomonas mobilis (BORZANI et al., 2008), além de ser 

um processo fermentativo rústico que pode ser realizado em condições tecnicamente adversas 

(LIMA et al., 2001). 

Um processo fermentativo consiste de algumas fases. A primeira, a fase lag ou 

fase de latência se segue imediatamente após a inoculação do meio com o microrganismo. É 

um período de adaptação durante o qual a célula sintetiza as enzimas necessárias ao 

metabolismo dos componentes presentes no meio, não havendo reprodução celular. Ocorre 

em seguida uma fase de transição, observando-se assim, o início da reprodução microbiana e 

em seguida vem a fase logarítmica ou exponencial, onde a velocidade específica de 

crescimento é constante e máxima (SCHMIDELL et al., 2007). 

O LCCV possui nutrientes minerais essenciais para as leveduras (Tabela 1) e os 

açúcares nele presentes, o tornam aplicável em processos fermentativos, aumentando assim o 

rendimento da fermentação sem custo adicional. Além do que, os sais de amônio que se 

encontram presentes no LCCV são fonte de nitrogênio para a S. cerevisiae (TEIXEIRA, 

2007). A utilização da levedura S. cerevisiae se deve ao fato dela se desenvolver em 

substratos simples, como os constituídos por fontes de carbono e sais minerais, e aquele que 

exige meios mais complexos (PACHECO, 2010).  Sua utilização também se deve ao fato 

desta ser um microrganismo de alta eficiência fermentativa, permitindo assim, a seleção de 

cepas industriais com características adquiridas que as tornam produtores superiores de etanol 

além de se tornarem mais tolerantes aos produtos da fermentação (BORGES, 2008). O 

principal objetivo da levedura, ao metabolizar anaerobiamente o açúcar, é gerar energia na 



15 

 

forma de ATP (adenosina trifosfato) que será utilizada para a realização de diversas funções 

fisiológicas, tais como absorção, excreção e outras, além de participar das biossínteses 

necessárias à manutenção da vida, crescimento e multiplicação. O etanol e CO2 resultantes 

são produtos de excreção e não possuem utilidade metabólica para a célula em anaerobiose 

(PACHECO, 2010). 

 

2.5 Adsorção  

 

É um processo que envolve a separação de uma substância (adsorbato) de uma 

fase líquida ou gasosa, seguida por sua acumulação dentro de uma superfície adsorvente. A 

condição de equilíbrio é atingida quando a concentração de soluto se mantém constante 

(ABDULLAH et al., 2009). Apresenta a vantagem de ser um processo de simples design, fácil 

operação, scale up, além de evitar a utilização de solventes tóxicos e de fácil regeneração 

(SOTO et al., 2011). Utiliza-se adsorção para a remoção de baixas concentrações de poluentes 

orgânicos de grandes volumes de água potável, efluentes de processamentos, águas residuais e 

soluções aquosas (HAMDAOUI; NAFFRECHOUX, 2007; AKSU; YENER, 2001).  

Hamdaoui e Naffrechoux (2007) estudaram e modelaram as isotermas de 

equilíbrio da adsorção de 5 compostos fenólicos de soluções aquosas utilizando carbono 

ativado como adsorvente. Hui et al. (2011) realizaram estudos onde foram avaliados o 

desempenho e as características de separação de nove resinas macroporosas incluindo 

Amberlite XAD-4, XAD-16, XAD-1180 e XAD-7HP, Diaion HP2, Diaion HP2MGL, XAD-

1, D942 e LSA-700 no enriquecimento e purificação de ácido clorogênico a partir de resíduos 

do extrato de Nicotiana tobaccum L. Marsal et al. (2009) utilizaram organo-bentonita para 

adsorver polifenóis de extratos vegetais de mimosa e verificaram que a capacidade de 

adsorção foi menor do que a capacidade de adsorção do carbono ativado. Li et al. (2005) 

estudaram a capacidade de adsorção de um polímero monolítico em fase estacionária na 

separação e purificação do ácido clorogênico de extratos de folhas de Eucommia ulmodies. 

 

2.5.1 Argila Pilarizada 

 

Desde a antiguidade, a humanidade utiliza argilas para fabricação de objetos 

cerâmicos e mais recentemente, em diversas aplicações tecnológicas. Argilas são usadas como 

adsorventes em processos de clareamento na indústria têxtil e de alimentos, em processo de 
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remediação de solos, em aterros sanitários, no ajuste de propriedades reológicas de fluidos de 

perfuração de petróleo e de tintas, como carreadoras de moléculas orgânicas em cosméticos e 

fármacos e como suporte para catalisadores. Sua grande utilização se dá devido à busca de 

materiais que não agridem o meio ambiente durante seu descarte, a seu baixo preço e a sua 

abundância nas reservas mundiais. Por serem passíveis de modificações químicas, permitem o 

desenvolvimento de seu uso para diversos tipos de aplicações tecnológicas (TEIXEIRA-

NETO; TEIXEIRA-NETO, 2009). 

Argila é uma rocha constituída essencialmente por um grupo de argilominerais, 

que são silicatos de alumínio, ferro e magnésio hidratados, constituídos por folhas contínuas 

de tetraedros de SiO4, ordenados de forma hexagonal, condensados com folhas octaédricas de 

hidróxidos de metais tri e divalentes, sendo a maioria dos argilominerais constituídos 

essencialmente por partículas ou cristais com dimensões geralmente abaixo de 2µm e são 

muitas vezes chamados de silicatos em camadas e filossilicatos (COELHO; SANTOS, 2007). 

São materiais naturais, terrosos, de granulação fina e quando umedecidos com água, 

apresentam plasticidade (TEIXEIRA-NETO; TEIXEIRA-NETO, 2009). 

Os argilominerais do grupo esmectita (montmorilonita propriamente dita) são 

constituídos por duas folhas de silicato tetraédricas, com uma folha central octaédrica, unidas 

entre si por oxigênios comuns às folhas, como mostra a Figura 5 (SANTOS, 1989).  

 

Figura 5 - Estrutura da argila catiônica do tipo montmorilonita 

 
Fonte: SILVA, 2010 (Adaptado). 

 

O processo de pilarização de argila é bastante utilizado em catálise heterogênea. O 

material de partida precisa ser uma esmectita, pois esta possui propriedades de inchamento e 

troca iônica, essenciais para o processo de pilarização (TEIXEIRA-NETO; TEIXEIRA-
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NETO, 2009). Argilas pilarizadas são obtidas de esmectita seguindo-se três passos: a 

polimerização de um  

cátion multivalente como Al3+, Ga3+, Fe3+, entre outros, levando-os a policátions; 

a intercalação desses policátions para dentro do espaço interlamelar das esmectitas e a 

utilização de temperaturas de calcinação (GIL, et al. 2011). 

Argilas pilarizadas são materiais que possuem porosidade permanente e são 

obtidas introduzindo-se compostos químicos que funcionam como pilares de dimensão 

molecular entre as lamelas da argila, mantendo-as afastadas, dando assim, origem aos 

microporos. Esses compostos químicos são chamados de agentes pilarizantes e funcionam 

como suportes ou pilares moleculares entre as lamelas da argila e a simples introdução do 

agente pilarizante por troca iônica, dá origem às argilas intercaladas. Para eliminar a água 

presente entre as lamelas e produzir a microporosidade característica das argilas, realiza-se a 

calcinação (LUNA; SCHURCHARDT, 1998).  

O objetivo da pilarização da argila é conferir microporosidade ao sistema, criando 

assim, materiais contendo poros com dimensões semelhantes aos das zeólitas (maiores que 7 e 

menores de 20Å) (LUNA; SCHURCHARDT, 1999). Argila pilarizada tem sido utilizada para 

adsorção devido ao seu grande tamanho de poro (WIBULSWAS et al., 1999). Zhou et al. 

(2007) e Wibulswas et al. (1999) utilizaram argila pilarizada incorporada a um surfactante 

para avaliar a capacidade de remoção de polifenóis. Segundo Wilbuswas et al. (1999), 

compostos fenólicos não são adsorvidos pela argila Montmorilonita, pois esta é organofóbica. 

A PILC tratada com surfactante mostrou uma excelente afinidade e capacidade na remoção de 

compostos fenólicos da água. O cátion surfactante fez com que houvesse mudanças na 

estrutura da argila aumentando seu diâmetro de poro e fez com que as moléculas do 

surfactante alterassem a superfície hidrofílica da Montmorilonita para uma superfície 

organofílica, fazendo com que aumentasse a capacidade de adsorção das argilas para 

compostos fenólicos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Obtenção do LCCV 

 

O LCCV foi coletado na unidade piloto de beneficiamento da casca de coco verde 

da Embrapa Agroindústria Tropical, instalada no aterro sanitário do Jangurussu, em 

Fortaleza/CE, filtrado e logo em seguida, armazenado a -17° C em câmara de congelamento. 

 

3.2 Caracterização do Composto Fenólico Majoritátio do LCCV 

 

3.2.1 Preparo da amostra 

 

Para o isolamento do composto fenólico majoritário do LCCV, foi utilizada uma 

amostra de LCCV previamente tratado em uma resina FPX-66 e liofilizado. Foram pesados 

500 mg que foram solubilizados em 50 mL de metanol grau HPLC e filtrado em membrana de 

0,45 µm (Hexis). A identificação do composto fenólico majoritário do LCCV foi realizada 

por cromatografia líquida de alta eficiência com um sistema HPLC da marca Varian. A coluna 

utilizada foi Zorbax SB-C18, 3,5 µm 4,6 x 150 mm, temperatura do forno de 30 °C e detector 

UV/Vis da marca Varian Polaris. A fase móvel utilizada foi água Milli-Q e ácido fórmico 

0,1% para a bomba A e metanol grau HPLC e ácido fórmico 0,1% para a bomba B. A vazão 

da fase móvel foi de 500 µL/min. A injeção foi realizada com amostrador automático (Varian 

Pro-Star, modelo 410) com volume de 20 µL e comprimento de onda foi de 254 nm. A 

corrida teve duração de 20 minutos. Obteve-se o cromatograma do Anexo 1.  

 

3.2.2 Separação do composto fenólico majoritário do LCCV  

 

Para a separação do composto fenólico majoritário do LCCV, utilizou-se 

cromatografia semi-preparativa, que foi realizada em HPLC Varian ProStar 210. A coluna 

utilizada foi XTerra® Prep RP18 Column – 10 µm e 1 cm de diâmetro e  25 cm de altura e fase 

reversa e detector UV/Vis da marca Varian Polaris. A fase móvel utilizada foi água Milli-Q e 

ácido fórmico 0,1% para a bomba A e metanol grau HPLC e ácido fórmico 0,1% para a 

bomba B. O comprimento de onda utilizado foi 254 nm, a taxa de fluxo foi de 0,6 mL/min, 

durante 20 minutos. O pico coletado foi o de maior área (Anexo 1). 
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3.2.3 Extração do composto fenólico majoritário do LCCV 

 

Após coleta em HPLC semi-preparativa, foi utilizada a técnica de Extração em 

Fase Sólida (EFS) por um sistema de eluição a vácuo, utilizando-se uma bomba de vácuo da 

marca Tecnal, modelo TE-058 e cartucho C18 da marca Agilent Sampliq, tamanho de poro de 

60 Å e tamanho de partícula de 45 µm. Após extração por EFS, o material foi concentrado em 

evaporador rotativo da marca Fisaton, modelo 801 e em seguida, utilizou-se liofilizador da 

marca Terroni Fauvel, modelo LC1500 durante 24 h para remoção da água. Obteve-se 1,1 mg 

do composto fenólico. Este foi solubilizado em 0,5 mL de metanol grau HPLC e analisado 

por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa e por ressonância magnética 

nuclear.  

 

3.2.4 Caracterização do composto fenólico majoritário do LCCV 

 

Para a caracterização do ácido 5-O-cafeoil chiquímico, utilizou-se a cromatografia 

líquida acoplada a espectrometria de massa (LC-DAD-MS Varian 380 LC e Varian 500-MS 

ITMass Espectometrer), bombas da marca Varian, modelo 212-LC. A coluna utilizada foi 

Zorbax SB-C18 3,5 µm e 0,46 cm de diâmetro x 15 cm de altura com fluxo de 400 µL/min. A 

fase móvel da bomba A foi água Milli-Q e ácido fórmico 0,1% e para bomba B, acetonitrila e 

ácido fórmico 0,1%, com fluxo de 0,4 mL/min. O gradiente foi variado linearmente a partir de 

10% a 26% de B (v/v) em 40 min e finalmente foi para 100% de B a 50 min e mantido a 

100% até 55 min. A injeção foi realizada com amostrador automático (Varian Pro-Star, 

modelo 410). O volume de injeção foi de 20 µL e a duração da corrida foi de 55 min. 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 1H) foram 

obtidos em um espectrômetro Bruker (Rheinstetten, Alemanha), modelo Avance DRX-500, 

pertencente ao Centro Nordestino de Aplicação e Uso da Ressonância Magnética Nuclear da 

Universidade Federal do Ceará (CENAUREMN-UFC), aplicando-se uma freqüência de 

500,13 MHz, sob um campo magnético de 11,744 T. Os experimentos foram realizados com 

dois tipos diferentes de solvente deuterado (metanol- CD3OD e dimetilsulfóxido- DMSO-d6), 

à temperatura ambiente, utilizando-se sonda multinuclear de 5 mm com detecção inversa. Os 

espectros foram registrados com um NS (number of scans) de 16 e um TD (time domain data 

points) de 64 K. A amostra foi dissolvida em alíquotas de 0,6 mL de CD3OD e DMSO-d6, 

fabricados pela Cambridge Isotope Laboratories (Andover, MA, EUA), e analisada em tubos 

de RMN de 5 mm (Wilmad Labglass, New Jersey, EUA). Os deslocamentos químicos (δ) 
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foram expressos em partes por milhão (ppm) e referenciados pelos picos dos hidrogênios 

pertencentes às moléculas residuais não-deuteradas dos solventes deuterados utilizados: 

metanol (δ 3,31) e DMSO (δ 2,50).  

 

3.3 Fermentação do LCCV com 5 e 7,5% (p/v) de Saccharomyces cerevisiae 

 

Para a fermentação do LCCV, 3 L de LCCV in natura foram armazenados em 

recipientes de polietileno de alta densidade (PEAD), de capacidade de 5 L e em seguida, 

adicionado a ele, 5 e 7,5% (p/v) da levedura S. cerevisiae (Fermipan Red®). Durante o 

processo de fermentação, os recipientes de polietileno de alta densidade (PEAD) foram 

mantidos em temperatura ambiente (30 °C), destampados e antes da pesagem, eram fechados, 

agitados manualmente e destampados para liberação de gás. A cada meia hora, os recipientes 

de PEAD contendo LCCV e levedura, eram pesados em balança (Mettler Toledo) para 

avaliação da perda de massa. A fermentação foi realizada durante 6 horas. Após esse período, 

o LCCV foi centrifugado a 2862 g por 15 minutos em centrífuga da marca ThermoScientifc, 

modelo Heraeus Megafuge 40 Centrifuge, rotor 75003607, tempo de aceleração de 55 s e  

tempo de frenagem de 50 s. O sobrenadante foi armazenado em recipientes de PEAD a -17 °C 

em câmara de congelamento para posteriores análises. A fermentação foi realizada em 

duplicata. 

 

3.4 Fermentação do LCCV com reutilização da levedura 

 

A fim de se reduzir os resíduos gerados pelo descarte da levedura utilizada 

durante a fermentação, foi realizado um processo fermentativo do LCCV com reutilização da 

levedura comercial S. cerevisiae (Fermipan Red®). Em recipientes de PEAD, 2 L de LCCV 

foram inoculados com 5% de S. cerevisiae. Os recipientes de PEAD foram pesados secos, em 

seguida com o LCCV e logo depois, com o LCCV após adição da levedura. Durante o 

processo de fermentação, os recipientes de PEAD foram mantidos em temperatura ambiente, 

destampados e antes da pesagem, fechados, agitados manualmente e destampados para 

liberação de gás. A cada hora, as garrafas contendo LCCV e levedura, eram pesadas em 

balança (Mettler Toledo) para avaliação da perda de massa.  

Após 5 h de fermentação, o LCCV foi centrifugado a 2862 g por 15 min em 

centrífuga da marca ThermoScientifc, modelo Heraeus Megafuge 40 Centrifuge. O 

sobrenadante foi retirado e armazenado em bombonas de PEAD de capacidade de 5 L e 
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mantido a -17 °C em câmara de congelamento. A levedura precipitada foi mantida em câmara 

resfriada (9 a 11°C) e utilizada no dia posterior para inocular LCCV in natura nas mesmas 

condições do dia anterior (Figura 6). Esse procedimento foi realizado durante quatro dias. A 

fermentação foi realizada em triplicata.  

 

Figura 6 - Esquema da fermentação do LCCV in natura com ressuspensão da levedura. 

 
Fonte: Própria. 
 

3.5 Extração do composto fenólico e açúcares do LCCV 

 

Amostras de LCCV in natura, LCCV fermentado com 5 e 7,5% (p/v) de S. 

cerevisiae e LCCV fermentado com ressuspensão de S. cerevisiae, foram centrifugados a 

1780 g por 15 minutos em centrífuga da  marca Excelsa® Modelo 206 BL FANEM®. Em 

seguida, foram filtrados em membrana 0,45 µm (Hexis). Para a extração do composto 

fenólico foi realizada extração em fase sólida (EFS) com um sistema de eluição a vácuo, 

utilizando-se bomba de vácuo da marca Tecnal, modelo TE-058 e cartucho C18 da marca 

Agilent Sampliq, tamanho de poro de 60 Å e tamanho de partícula de 45 µm. 3 mL de todas 

as amostras de LCCV foram percolados no cartucho C18 e coletados em tubo de ensaio, 
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filtrados em membrana 0,45 µm (Hexis) e armazenadas em vials para posterior análise de 

açúcares em HPLC. Em seguida, 1 mL de metanol grau HPLC (J.T. Baker) foi percolado no 

cartucho para eluição dos compostos fenólicos, coletado em tubo de ensaio, filtrado em 

membrana 0,45 µm (Hexis) e armazenado em vials para posterior análise de compostos 

fenólicos em LC-MS. 

 

3.6 Remoção de polifenóis do LCCV utilizando argila pilarizada como adsorvente 

 

Utilizou-se LCCV como adsorbato e argila pilarizada de alumínio como 

adsorvente, a fim de se remover polifenóis do LCCV. 

 

3.6.1 Pilarização da argila 

 

Neste estudo foi utilizada argila pilarizada de alumínio, sintetizada a partir de uma 

argila natural da região de Cuyo – San Juan – Argentina. 

A pilarização da argila foi realizada segundo procedimento reportado por Sapag 

(2001): uma solução oligocátion (AlCl3.6H2O – 0,2M + NaOH 0,5M) foi formada 

adicionando-se lentamente, sob agitação a 60 °C, cloreto de alumínio numa solução de 

hidróxico de sódio 0,5 M. A solução foi então mantida sob agitação durante a 12 h. Em 

seguida, foi realizada a suspensão da argila, preparando-se uma dispersão de argila 3% (p/v) 

sob agitação constante durante 1 h. A incorporação da solução de oligocátion foi realizada por 

gotejamento na solução argila 3% (p/v) sob agitação constante e temperatura ambiente. Ao 

final do gotejamento e da mistura, manteve-se sob agitação durante uma hora e em repouso 

durante 12 h para floculação e sedimentação. Transcorrido o tempo correspondente, separou-

se o sobrenadante da mistura e os sólidos foram lavados para extração de sais excedentes 

através da utilização de membranas de diálise com água destilada até a condutividade da água 

destilada chegar a 5 µS/cm. Os sólidos após lavagem foram colocados em estufa a 60 °C por 

24 h e após esse período, o material foi calcinado em mufla (500 °C/1 h) com aquecimento de 

10 °C/min até alcançar 500 °C. 
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3.6.2 Remoção de polifenóis do LCCV 

 

Os experimentos de remoção de polifenóis do LCCV foram realizados em tanque 

agitado a fim de se obter os perfis cinéticos de concentração, efeito do pH e da quantidade de 

massa de argila pilarizada na remoção. 

 

3.6.2.1 Influência da massa de adsorvente  

 

A avaliação da influência da massa de adsorvente sobre a remoção de polifenóis 

foi realizada através de experimentos com quantidades de argila variável (10 a 200 mg) em  

Erlenmeyer de 250 mL e volume de LCCV de 30 mL. O sistema foi mantido sob agitação 

constante por 2 h em mesa agitadorada marca Tecnal com rotação de 150 rpm a 30 °C. O 

ensaio foi realizado em pH 5,1. 

 

3.6.2.2 Cinética da remoção de polifenóis - LCCV filtrado 

 

Para a obtenção da cinética da remoção de polifenóis, utilizou-se LCCV in natura 

e filtrado em tela de alumínio. Utilizou-se um sistema rotativo vertical (Tecnal) compacto, 

onde os ensaios ocorreram através da adição de 30 mL do LCCV com uma concentração 

inicial de polifenóis totais de 7769,13 mg/L em em tubos de Falcon (50 mL)  contendo 10 mg 

de argila que apresentou a melhor retenção dos compostos. Os tubos foram mantidos em 

agitação por 12 h a 20 rpm, a 22 °C. Foram retiradas alíquotas em intervalos regulares de 

tempo, variando de 5 a 720 min, para posterior análise de polifenóis totais. O ensaio foi 

realizado em pH 5,1. 

 

3.6.2.3 Influência do pH 

 

Para avaliar o efeito do pH na remoção de polifenóis com argila pilarizada, o pH 

inicial do LCCV in natura, filtrado em tela de alumínio e centrifugado que era de 5,1 foi 

variado de 2 a 12 (2; 4; 6; 8; 10 e 12). Foram utilizados para o ajuste do pH, ácido clorídrico 

(HCl) e hidróxido de sódio (NaOH). Em seguida, 30 mL do LCCV com o pH ajustado, foram 

adicionados em tubos de Falcon (50 mL) contendo 10 mg de argila. O ensaio foi realizado sob 

agitação constante por 2 h em sistema rotativo vertical compacto (Tecnal).  
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3.6.2.4 Cinética da remoção de polifenóis - LCCV filtrado e centrifugado 

 

A fim de se obter melhor recuperação da argila, realizou-se uma cinética de 

remoção de polifenóis utilizando LCCV in natura, filtrado em tela de alumínio e centrifugado 

a 3424 g durante 15 min em centrífuga da marca Thermo Scientifc, modelo Heraeus 

Megafuge 40 Centrifuge, com uma concentração inicial de polifenóis extraíveis totais de 

7769,13 mg/L, já que os sólidos suspensos ficam retidos juntamente com a argila após 

filtração a vácuo. Também foi utilizado um sistema rotativo vertical compacto (Tecnal) onde 

os ensaios ocorreram através da adição de 30 mL de em tubos de Falcon (50 mL) contendo 10 

mg da argila pilarizada. Os tubos foram mantidos em agitação por 4 h a 20 rpm e 22 °C. Em 

intervalos regulares de tempo (5 a 240 min), foram retiradas alíquotas para posterior análise 

de polifenóis totais. O ensaio foi realizado em pH 5,1. 

 

3.7 Determinações Analíticas  

 

3.7.1 Sólidos Solúveis Totais (SST) e pH 

 

A análise de sólidos solúveis totais do LCCV in natura e do LCCV fermentado 

foi realizada por meio da leitura direta em um refratômetro digital portátil da marca Palette, 

modelo PR-101, a 20° C, sendo os resultados expressos em ° Brix, segundo a norma 315/IV 

Frutas e produtos de frutas – Determinação de sólidos solúveis por refratometria das normas 

analíticas do Instituto Adolf Lutz (INSTITUTO ADOLF LUTZ, 1985a). As leituras foram 

realizadas em triplicata. O processo para determinação de pH foi o eletrométrico segundo a 

norma 017/IV - Determinação do pH das normas analíticas do Instituto Adolf Lutz 

(INSTITUTO ADOLF LUTZ, 1985b), utilizando-se pHmetro da marca MARCONI, modelo 

PA 200. As determinações foram feitas diretamente sobre as amostras homogeneizadas. A 

análise foi feita em triplicata. 

 

3.7.2 Teor de açúcares por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

 

Os açúcares glicose e frutose foram analisados em HPLC da marca Varian ProStar 

210. A coluna utilizada foi Hi-Plex Ca 8 µm 30 cm de diâmetro e 0,77 cm de altura, em forno 

a 60 °C. Foi utilizada eluição isocrática com Água Milli-Q como fase móvel na bomba A com 

500 µL/min de fluxo para análise do LCCV in natura com duração de 30 min e fluxo de 600 
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µL/min para a análise das amostras de LCCV fermentado, com duração de 25 min. A bomba 

utilizada foi da marca Varian Polaris. A injeção foi realizada com amostrador automático 

(Varian Pro-Star, modelo 410). O volume de injeção foi de 20 µL. Utilizou-se detector de 

índice de refração da marca Varian, modelo Pro-Star 355 RI Detector. A injeção foi realizada 

com amostrador automático (Varian Pro-Star, modelo 410) com volume de 20 µL e 

comprimento de onda de 254 nm. A amostra de LCCV in natura foi previamente diluída. 

 

3.7.3 Teor de ácido clorogênico, cafeoil chiquímico e ferúlico por HPLC 

 

Utilizou-se um padrão de ácido clorogênico (C16H18O9) da Sigma-Aldrich para a 

obtenção da curva de calibração e assim, poder calcular a concentração de ácido clorogênico, 

cafeoil chiquímico e ferúlico nas amostras de LCCV in natura e fermentado. 

O teor desses ácidos foi determinado em LC-MS (Varian 380 LC e Varian 500-

MS ITMass Espectometrer) e com bombas da marca Varian, modelo 212-LC. A coluna 

utilizada foi Zorbax SB-C18 3,5 µm 0,46 cm de diâmetro e 15 cm de altura. A fase móvel da 

bomba A foi água Milli-Q e ácido fórmico 0,1% e da bomba B, acetonitrila e ácido fórmico 

0,1%, com vazão de 400 µL/min. A injeção foi realizada com amostrador automático (Varian 

Pro-Star, modelo 410). O volume de injeção foi de 20 µL. A corrida teve duração de 55 min. 

Para a obtenção dos resultados foi realizada uma extrapolação da curva de calibração. 

 

3.7.3 Polifenóis Totais  

 

Para análise de polifenóis totais foi utilizado o método do reagente Folin 

Ciocalteau de acordo com Larrauri et al. (1997) e Obanda et al. (1997), com algumas 

modificações, descritas a seguir. 

As amostras de LCCV foram centrifugadas a 1780 g por 15 minutos em 

centrífuga marca Excelsa® Modelo 206 BL FANEM®. Em um balão volumétrico de 10 mL, 

adicionou-se 1 mL de amostra, anotou-se o peso e completou-se o volume com água 

destilada.  Em ambiente escuro, retirou-se uma alíquota de 50 µL da amostra diluída em tubos 

de ensaio e adicionou-se 950 µL de água destilada, a fim de se completar 1 mL. Em seguida, 

foram adicionados 1 mL do reativo Folin-Ciocalteau, 2 mL de carbonato de sódio anidro 20% 

e 2 mL de água destilada. Os tubos de ensaio foram agitados em Vórtex e deixados em 

repouso em ambiente escuro por meia hora para que se completasse a reação e a cor azul fosse 

formada. Em seguida, foi realizada a leitura das absorbâncias em espectrofotômetro (Varian 
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Cary 50) a 700 nm. A análise foi realizada em triplicata. Utilizou-se ácido gálico como padrão 

de composto fenólico. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização do ácido 5-O-cafeoil chiquímico por LC-DAD-MS e RMN de H 

 

Para identificar e confirmar o ácido 5-Ocafeoil chiquímico como composto 

fenólico majoritário do LCCV, foi realizado um estudo através de cromatografia líquida 

acoplada a espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear de hidrogênio. 

 

4.1.1 Caracterização do ácido 5-O-cafeoil chiquímico por LC-DAD-MS 

 

Chakraborty; Mitra (2008) realizaram um estudo das propriedades antioxidante e 

antimicrobiana do extrato metanólico do mesocarpo do coco (Cocos nucifera) e identificaram 

diferentes derivados do ácido caféico, como os isômeros do ácido cafeoil chiquímico, entre 

eles, o ácido 5-O-cafeoil chiquímico. Após a separação do composto fenólico majoritário por 

HPLC, da extração através da técnica de extração por fase sólida, da concentração seguida de 

liofilização e análise em LC-MS, obteve-se o cromatograma da Figura 7. 

 

Figura 7 - Cromatograma do ácido 5-O-cafeoil chiquímico obtido a 
340 nm. 

 
Fonte: Própria. 
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Para identificar o ácido 5-O-cafeoil chiquímico, analisou-se os espectros de massa 

no modo negativo do pico de maior área, cujo tempo de retenção foi de 28 min. A Figura 8 

apresenta o espectro no modo negativo do ácido 5-O-cafeoil chiquímico obtido por LC-MS. 

Parveen et al. (2011) encontraram o m/z 335 em estudo de isolamento, identificação e 

quantificação de conjugados do ácido hidroxicinâmico em folhas e pedúnculo de Miscanthus 

x giganteus e os identificaram como trans-4-cafeoil chiquímico, trans-3-cafeoil chiquímico e 

cis-3-cafeoil chiquímico. O m/z 335.1 representa um fragmento do ácido 5-O-cafeoil 

chiquímico Jaiswal et al. (2010a) identificaram o m/z 335.1, m/z 178.9 além do m/z 160,9 em 

baixa intensidade,  como ácido 5-O-cafeoil chiquímico em raízes de Rudbeckia hirta. 

 

Figura 8 – Espectro de massa no modo negativo do ácido 5-O-cafeoil chiquímico. 

 
Fonte: Própria. 
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4.1.2 Caracterização do ácido 5-O-cafeoil chiquímico por RMN de H 

 

Após o estudo do ácido 5-O-cafeoil chiquímico por LC-DAD-MS, utilizou-se 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio para confirmar a identificação do ácido 5-O-

cafeoil chiquímico. Para isso, comparou-se os espectros de Hidrogênio (H) da amostra 

(Figuras 9 e 10) com os resultados obtidos por Saito et al. (1997), Ivanova et al. (2010) e Li et 

al. (2011).  

 

Figura 9 – Espectro de hidrogênio do ácido 5-O-Cafeoil chiquímico utilizando 
metanol como solvente. 

 
Fonte: Própria. 
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Figura 10 – Espectro de hidrogênio do ácido 5-O-Cafeoil chiquímico utilizando 
dimetilsulfóxido como solvente. 

 
Fonte: Própria. 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos por Li et al. (2011), que isolaram o 

ácido 3-O-cafeoil chiquímico de Sarcandra glabra, os resultados obtidos por Saito et al. 

(1997), onde foi isolado o ácido 4-O-cafeoil chiquímico de samambaia anã, Dicksonia 

antarctica e apresenta os resultados obtidos por Ivanova et al. (2010), que isolaram o ácido 5-

O-cafeoil chiquímico de plantas do gênero Smilax excelsa. Como não fora encontrados na 

literatura valores dos deslocamentos químicos para o ácido 3-O-cafeoil chiquímico utilizando 

metanol como solvente, utilizou-se também o solvente dimetilsulfóxido. Comparando-se os 

deslocamentos químicos (δ) dos hidrogênios da amostra de LCCV com os deslocamentos 

químicos de hidrogênio da literatura, concluiu-se que se trata do ácido 5-O-cafeoil 

chiquímico, devido à proximidade dos valores (Tabela 2). A Figura 11 apresenta a estrutura 

química do ácido -5-O-cafeoil chiquímico.  
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Figura 11 - Estrutura química do ácido 5-O-cafeoil chiquímico. 

 

Fonte: IVANOVA et al., 2009 (Adaptado). 
 

Tabela 2 - Dados dos espetros de Hidrogênio do composto fenólico majoritário isolado do LCCV e da literatura. 
 

  
LI et al., 
(2011) 

SAITO et 
al., (1997) 

IVANOVA 
et al., (2010) 

N.ºH δδδδ Amostra 
MEOD  

δδδδ Amostra 
DMSO 

δδδδ 3CFQ 

DMSO 
δδδδ 4CFQ 

MEOD  
δδδδ 5CFQ 

MEOD  

7’ 7,57 7,46 7,49 7,59 7,55 
2’ 7,05 7,03 7,06 7,04 7,04 
6’ 6,96 6,98 7,00 6,95 6,93 
5’ 6,78 6,73 6,77 6,77 6,77 
2 6,66 6,66 6,68 6,84 6,69 
8’ 6,29 6,23 6,25 6,33 6,28 
5 5,30 5,03 5,09 5,02 5,23 
3 4,37 4,18 4,26 4,61 4,36 
4 3,85 3,68 3,76 5,02 3,85 
6a 2,94 2,73 2,65 2,72 2,90 
6b 2,36 2,27 2,18 2,30 2,30 

Fonte: LI et al., 2011, SAITO et al., 1997 e IVANOVA et al., 2010 (Adaptado). 
 

4.2 Caracterização dos compostos fenólicos presentes no LCCV 

 

As Figuras 12 a 16 apresentam os espectros de massa no modo negativo para o 

ácido clorogênico, isômeros do ácido cafeoil chiquímico (de acordo com a eluição) e ácido 

ferúlico em amostra de LCCV in natura. O m/z 353.3 foi identificado como ácido clorogênico 

por Clifford et al. (2003), que estudaram o comportamento da fragmentação de 18 ácidos 

clorogênico em um extrato metanólico de café em grão e cidra comercial, e identificaram o 

m/z 193 como ácido ferúlico. Jaiswal et al. (2010a) identificaram o m/z 335.1 como os 

isômeros ácido 3-O-cafeoil chiquímico, 4-O-cafeoil chiquímico e 5-O-cafeoil chiquímico. 

Jaiswal et al. (2010b) identificaram o m/z 193 como resíduo do ácido ferúlico. 

OH

O

COOH

OH
HO
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Figura 12 – Espectro de massa no modo negativo do ácido clorogênico. 

 

Fonte: Própria. 
 

Figura 13 - Espectro de massa no modo negativo do ácido 3-O-cafeoil chiquímico 

 

Fonte: Própria. 
 

Figura 14 - Espectro de massa no modo negativo do ácido 4-O-cafeoil chiquímico. 

 
Fonte: Própria. 
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Figura 15 - Espectro de massa no modo negativo do ácido 5-O-cafeoil chiquímico. 

 
Fonte: Própria. 
 

Figura 16 - Espectro de massa no modo negativo do ácido ferúlico. 

 
Fonte: Própria. 
 

4.3 Efeito da fermentação na coloração do LCCV 

 

De acordo com as Figuras 17 e 18, observa-se que houve perda da coloração 

escura do LCCV in natura após a fermentação. Em estudo realizado em vinho tinto, as 

leveduras são responsáveis pela perda da coloração, estabelecendo interações reversíveis e 

fracas entre as antocianinas e as paredes da levedura. A interação da levedura com os 

polifenóis mantém a forma esférica da mesma, mas durante a autólise, ocorre a degradação de 

sua parede celular. Durante a fermentação e envelhecimento dos vinhos, as antocianinas se 

complexam com os subprodutos da fermentação, como o acetaldeído, levando à formação de 

pigmentos amarelos (Salmon, 2006) 
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Figura 17 – Comparação da coloração do (a) LCCV in natura, (b) LCCV fermentado com 
5% (p/v) de S. cerevisiae, (c) LCCV fermentado com 7,5% (p/v) de S. cerevisiae.  

 
Fonte: Própria. 

 

Figura 18 – Comparação da coloração do LCCV in natura (a) com LCCV 
fermentado dia 1 (b), LCCV fermentado dia 2 (c), LCCV fermentado dia 3 
(d) e LCCV fermentado dia 4 (e). 

 
Fonte: Própria. 

 

A Figura 19 apresenta o efeito da variação do pH na coloração do LCCV in 

natura, onde (a) representa o LCCV com pH ajustado de 5,10 para 2, (b) LCCV com pH 

ajustado de 5,10 para 4, (c) LCCV com pH ajustado de 5,10 para 6, (d) LCCV com pH 

ajustado de 5,10 para 8, (e) LCCV com pH ajustado de 5,10 para 10 e (f) LCCV com pH 

ajustado de 5,10 para 12. Pode-se então observar que a coloração do LCCV variou de 

amarelo, quando ácido, a marrom, quando alcalino e que, quanto mais ácido o LCCV, menor 

a coloração. De acordo com Sauer (2002), em estudo sobre a degradação fotocatalítica de 

corante e efluente têxtil, a pH entre 5 e 7, observou que há maior porcentagem da perda de 
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coloração do efluente, que foi de 14,6%, enquanto que a pH entre 8 e 11, obteve-se uma 

porcentagem menor de perda de coloração, de apenas 4%. Em meio alcalino, além de menor 

perda da coloração, foi observado odor característico de amônia, devido ao arraste de amônia 

convertida à forma gasosa ocorrer a pH elevado (CETESB, 2009). 

  

Figura 19 – Efeito da variação de pH na coloração do LCCV in natura. 

 
Fonte: Própria. 

 

4.4 Sólidos Solúveis Totais (SST), pH e açúcares 

 

Aos sólidos solúveis totais correspondem todas as substâncias que se encontram 

dissolvidas em um determinado solvente e estes são constituídos, principalmente, de açúcares 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005), ácidos e sais (LIMA , K. et al., 2001). De acordo com a 

resolução Nº 430, de 13 de maio de 2011 da CONAMA, qualquer fonte poluidora só poderá 

ser lançada diretamente em corpo receptor em pH na faixa de 5 a 9 (CONAMA, 2011). No 

tratamento físico-químico de efluentes industriais, reações como a precipitação química de 

metais tóxicos, oxidação de cianetos e arraste de amônia convertida à forma gasosa ocorrem a 

pH elevado. Em pH baixo, ocorre a redução do cromo hexavalente à forma trivalente, a 

oxidação química de fenóis e a quebra de emulsões oleosas (CETESB, 2009). 

As Tabelas 3 e 4 apresentam os valores obtidos para sólidos solúveis totais (SST) 

em °Brix. e pH das amostras de LCCV in natura e LCCV fermentados. Verificou-se que o 

processo de fermentação do LCCV diminui a quantidade de sólidos solúveis totais. Esse 

comportamento é esperado, uma vez que nas fermentações normais, regulares e puras o °Brix 

deve cair continuamente e quando o melaço é a própria matéria-prima, devido à riqueza de 
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sais minerais, o °Brix ao final da fermentação possui valor positivo 

(NOGUEIRA;VENTURINI FILHO, 2005). A Tabela 3 apresenta os valores da queda de 7,1 

°Brix no LCCV in natura para 4,1 °Brix no LCCV fermentado com 5% de levedura e para 3,8 

°Brix no LCCV fermentado com 7,5% de levedura. Pode-se então atribuir isso ao consumo de 

açúcar pela levedura. Observa-se que o valor do pH do LCCV in natura, do LCCV 

fermentado com 5% de levedura e do LCCV fermentado com 7,5% de levedura manteve-se 

praticamente constante, variando de 5,1 a 5,2.  

 

Tabela 3 – Valores dos sólidos solúveis totais (SST) e pH do LCCV in natura e LCCV fermentado com 5 e 7,5 
% de de S. cerevisiae. 

Amostra ° Brix pH 

LCCV in natura 7,1 ± 0,0 5,1 ± 0,0 

LCCV fermentado com 5% de levedura 4,1 ± 0,0 5,1 ± 0,0 

LCCV fermentado com 7,5% de levedura 3,8 ± 0,1 5,2 ± 0,0 

Fonte: Própria. 
 

Pela Tabela 4 observa-se que no dia 1, houve diminuição do valor dos sólidos 

solúveis totais, que passou de 7,1 °Brix para 4,7 °Brix no primeiro e segundo dia de 

fermentação, obteve-se um valor de 2,6 °Brix. Na fermentação do dia 3, o valor de SST teve 

um pequeno aumento para 3,0 °Brix, voltando a diminuir na fermentação do dia 4, atingindo 

valor de 2,0 °Brix.  Observa-se também pela Tabela 4 que nos dias 3 e 4 , o valor do pH 

diminuiu para 4,7. O valor do pH decresce devido à formação de ácidos, que ocorre 

paralelamente ao desenvolvimento do processo fermentativo (NOGUEIRA;VENTURINI 

FILHO, 2005). 
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Tabela 4 – Valores dos sólidos solúveis totais (SST) e do pH do LCCV fermentado com reutilização de S. 

cerevisiae. 

Amostra ° Brix pH 

LCCV in natura 7,1 ± 0,0 5,1 ± 0,0 

LCCV fermentado Dia 1 4,7 ± 0,1 5,3 ± 0,0 

LCCV fermentado Dia 2 2,6 ± 0,0 5,0 ± 0,0 

LCCV fermentado Dia 3 3,0 ± 0,1 4,7 ± 0,0 

LCCV fermentado Dia 4 2,0 ± 0,0 4,7 ± 0,0 

Fonte: Própria. 
 

4.5 Teor de açúcares (glicose e frutose)  

 

Para a análise dos açúcares glicose e frutose, injetou-se padrões de glicose 99,5% 

e frutose 99%, ambos da marca Sigma-Aldrich para encontrar o tempo de retenção dos 

mesmos e para a obtenção da curva de calibração dos açúcares por HPLC.  

As leveduras e outros microrganismos fermentam a glicose produzindo etanol e 

CO2. A glicose e a frutose são convertidas anaerobiamente para piruvato por via glicolítica e o 

piruvato é convertido em etanol e CO2 (MACEDO et al., 2005). Teixeira (2007) encontrou 

valores que variaram de 37 a 43 g/L de açúcares redutores e açúcares redutores totais 

respectivamente, no LCCV in natura. Teixeira (2007) acompanhou por 10 dias o consumo de 

açúcares do LCCV durante sua fermentação natural e verificou que no 4° dia, ocorreu 

consumo de, aproximadamente, 80% dos açúcares iniciais.  A Tabela 5 apresenta as 

concentrações dos açúcares glicose e frutose nas amostras de LCCV in natura e LCCV 

fermentado com 5 e 7,5% de S. cerevisiae. A concentração inicial de glicose foi de 40,3 g/L e 

de frutose de 12,2 g/L. Observa-se que não houve consumo total da glicose, ficando essa com 

concentrações de 3,8 g/L no LCCV fermentado com 5% (p/v) de levedura e 4,3 g/L no LCCV 

fermentado com 7,5% (p/v) de levedura. Apenas a frutose teve seu consumo total. 
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Tabela 5 – Concentração de glicose , frutose e açúcares redutores totais nas amostras de LCCV in natura e 
LCCV fermentado com 5 e 7,5% (p/v) de S. cerevisiae. 

Amostra Glicose (g/L) Frutose (g/L) ART (g/L) 

LCCV in natura 40,3  12,2 52,5 

LCCV fermentado com 

5% de levedura 
3,8 N.D. 3,8 

LCCV fermentado com 

7,5% de levedura 
4,3 N.D. 4,3 

Fonte: Própria. 

 

A Tabela 6 apresenta as concentrações de glicose e frutose nas amostras de LCCV 

in natura e LCCV fermentado com reutilização de S. cerevisiae. As concentrações de glicose 

e frutose no primeiro dia de fermentação foram de 5,0 e 2,5 g/L, respectivamente. Após o 

segundo dia de fermentação, ocorreu o consumo total desses açúcares. Como esperado, com a 

fermentação houve o consumo dos açúcares glicose e frutose, havendo consumo total da 

frutose no processo fermentativo. 

 

Tabela 6 – Concentração de glicose , frutose e açúcares redutores totais nas amostras de LCCV in natura e 
LCCV fermentado com reutilização de S. cerevisiae. 

Amostra Glicose (g/L) Frutose (g/L) ART (g/L) 

LCCV in natura 40,3  12,2 52,5 

LCCV Fermentado Dia 1 5,0 2,5 7,5 

LCCV Fermentado Dia 2 N.D. N.D. N.D. 

LCCV Fermentado Dia 3 N.D. N.D. N.D. 

LCCV Fermentado Dia 4 N.D. N.D. N.D. 

Fonte: Própria. 

 

4.6 Teor de ácido cafeoil chiquímico, clorogênico e ferúlico 

 

Os anexos 2 a 7 apresentam os cromatrogramas das amostras de LCCV 

fermentado com 7,5% (p/v) de S. cerevisiae e LCCV fermentado com reutilização de S. 

cerevisiae. Pela Figura 20 observa-se os perfis cromatográficos do LCCV in natura e do 

LCCV fermentado com 5% de S. cerevisiae. O pico 1 representa o ácido clorogênico cujo 

tempo de retenção foi de 14 min, os picos 2, 3 e 4 representam os ácidos 3-O-cafeoil 

chiquímico, 4-O-cafeoil chiquímico  e 5-O-cafeoil chiquímico, respectivamente. O tempo de 
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retenção para o ácido 3-O-cafeoil chiquímico foi de 19 min, o do ácido 4-O-cafeoil 

chiquímico  20 min e o ácido 5-O-cafeoil chiquímico, teve tempo de retenção de 21 min. O 

ácido ferúlico teve tempo de retenção em 41 min.  

  

Figura 20 – Cromatogramas dos picos de ácido 5-O-cafeoil chiquímico nas amostras de LCCV in natura (a) e 
LCCV fermentado com 5% (p/v) de S. cerevisiae (b). 

 
Fonte: Própria. 

 

As tabelas 7 e 8 apresentam as concentrações estimadas dos ácidos clorogênico, 

3-O-cafeoil chiquímico, 4-O-cafeoil chiquímico, 5-O-cafeoil chiquímico e ácido ferúlico nas 

amostras de LCCV in natura, LCCV fermentado com 5 e 7,5% (p/v) de S. cerevisiae e LCCV 

fermentado com reutilização de S. cerevisiae. Pela Tabela 7 observa-se que a concentração de 

ácido 5-O-cafeoil chiquímico diminuiu com a utilização de 5% (p/v) da levedura S.cerevisiae, 

passando de 539,7 mg/L no LCCV in natura para 389,5 mg/L. Utilizando-se 7,5% (p/v) de 

levedura, houve diminuição na concentração de ácido 5-O-cafeoil chiquímico (425 mg/L) 

comparando-se com a concentração LCCV in natura, mas ainda assim, apresentou maior 

valor utilizando-se 7,5% (p/v) da levedura do que a utilização de 5% (p/v) da levedura. 

Também que houve diminuição nos teores dos ácidos clorogênico, 3-O-cafeoil chiquímico e 

4-O-cafeoil chiquímico e aumento no teor de ácido ferúlico. O teor do ácido clorogênico foi 

reduzido de 143,3 para 81,6 mg/L, do ácido 3-O-cafeoil chiquímico foi de 33,6 para 22,5 

mg/L, do ácido 4-O-cafeoil chiquímico de 83,7 para 47,2  mg/L e a concentração do ácido 

ferúlico teve aumentou, passando de 59,4 para 68,6 mg/L no LCCV fermentado com 5% (p/v) 

de levedura. Para o LCCV fermentado com 7,5% (p/v) de levedura, o teor do ácido 

clorogênico sofreu foi reduzido de 143,3 para 93,0 mg/L, do ácido 3-O-cafeoil chiquímico 
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reduziu de 33,6 para 22,4 mg/L, o teor do ácido 4-O-cafeoil chiquímico passou de 83,7 para 

59,9  mg/L e a concentração do ácido ferúlico teve um aumento, passando de 59,4 para 102,5 

mg/L. 

 

Tabela 7 – Concentração dos compostos fenólicos nas amostras de LCCV in natura e LCCV fermentado com 5 e 
7,5% de S. cerevisiae. 

Amostra 

Ácido 

clorogênico 

(mg/L) 

Ácido 3-O-

cafeoil 

chiquímico 

(mg/L) 

Ácido 4-O-

cafeoil 

chiquímico 

(mg/L) 

Ácido 5-O-

cafeoil 

chiquímico 

(mg/L) 

Ácido 

ferúlico 

(mg/L) 

LCCV in natura 143,3 ± 0,12 33,6 ± 0,22 83,7 ± 0,03 539,7 ± 0,2 59,4 ± 0,04 

LCCV 

fermentado com 

5% de levedura 

81,6 ± 0,03 22,5 ± 0,26 47,2 ± 0,3 389,5 ± 0,2 68,6 ± 0,04 

LCCV 

fermentado com 

7,5% de 

levedura 

93,0± 0,18 22,4 ± 0,65 59,9 ± 0,04 425,0 ± 0,8 102,5 ± 0,29 

Fonte: Própria. 

  

A Tabela 8 mostra que comparando-se a concentração do ácido 5-O-cafeoil 

chiquímico do LCCV in natura com a amostra de LCCV fermentado com 5% de levedura 

(Dia 1), seu valor diminuiu de 539,7 para 509,3 mg/L. A partir do dia 2, onde utilizou-se a 

levedura precipitada da fermentação do dia 1, a concentração do ácido ácido 5-O-cafeoil 

chiquímico passou de 539,7 mg/L do LCCV in natura para 441 mg/L. Nos dias 3 e 4, as 

concentração do ácido 5-O-cafeoil chiquímico foi de 461,4 e 503,8 respectivamente, sendo 

valores menores do que o do LCCV in natura, esses valores foram aumentando a medida que 

a levedura era precipitada e reutilizada no LCCV para ser realizada a fermentação. Observa-se 

que houve diminuição nos teores dos ácidos clorogênico, 3-O-cafeoil chiquímico, 4-O-cafeoil 

chiquímico e ferúlico.  

O teor do ácido clorogênico reduziu de 143,3 para valores de até 105,5 mg/L, o 

ácido 3-O-cafeoil chiquímico teve seus valores reduzidos de 33,6 para até  23,7 mg/L, o ácido 

4-O-cafeoil chiquímico passou de 83,7 para até 58,8  mg/L e a concentração do ácido ferúlico 

diminuiu de 59,4 para 13,3 mg/L para o LCCV fermentado com reutilização da levedura. 
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Tabela 8 – Concentração dos compostos fenólicos nas amostras de LCCV in natura e LCCV fermentado com 
reutilização de S. cerevisiae. 

Amostra 

Ácido 

clorogênico 

(mg/L) 

Ácido 3-O-

cafeoil 

chiquímico 

(mg/L) 

Ácido 4-O-

cafeoil 

chiquímico 

(mg/L) 

Ácido 5-O-

cafeoil 

chiquímico 

(mg/L) 

Ácido 

ferúlico 

(mg/L) 

LCCV in natura 143,3 ± 0,12 33,6 ± 0,22 83,7 ± 0,03 539,7 ± 0,2 59,4 ± 0,04 

LCCV 

Fermentado Dia 1 
105,5 ± 0,03 23,7 ± 0,42 71,8 ± 0,38 509,3 ± 0,2 29,0 ± 0,02 

LCCV 

Fermentado Dia 2 
108,7 ± 0,09 27,7 ± 0,23 60,6 ± 0,07 441,0 ± 0,4 13,3 ± 0,12 

LCCV 

Fermentado Dia 3 
113,1 ± 0,04 24,2 ± 0,17 58,8 ± 0,11 461,4 ± 0,1 17,0 ± 0,12 

LCCV 

Fermentado Dia 4 
139,8 ± 0,29 26,5 ± 0,17 59,9 ± 0,21 503,8 ± 0,4 18,0 ± 0,01 

Fonte: Própria. 

 

4.7 Polifenóis Totais  

 

4.7.1 Efeito da fermentação na concentração de Polifenóis Totais  

 

As tabelas 9 e 10 apresentam os resultados obtidos para polifenóis totais. O valor 

de polifenóis encontrado para o LCCV in natura, foi de 7769,1 mg/L, próximo ao encontrado 

por Teixeira (2007), que foi de 8080 mg/L de fenólicos totais para o LCCV in natura. 

Pela tabela 9, observa-se que houve diminuição da concentração de polifenóis 

totais de 7769,1 mg/L no LCCV in natura, para 3808,6 mg/L no LCCV fermentado com 5% 

(p/v) de levedura e para 2892,4 mg/L no LCCV fermentado com 7,5% (p/v) de levedura.  
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Tabela 9 – Concentração de polifenóis totais nas amostras de LCCV in natura e LCCV fermentado com 5 e 
7,5% (p/v) de S. cerevisiae. 

Amostra Polifenóis Totais (mg/L) 

LCCV in natura 7769,1 ± 10,1 

LCCV Fermentado com 5% de S. cerevisiae  3808,6 ± 18,9 

LCCV Fermentado com 7,5% de S. cerevisiae  2892,4 ± 49,3 
Fonte: Própria. 

 

Segundo Reddy;Pierson (1994) e Antony; Chandra (1998), a fermentação pode fazer 

com que ocorra a redução de fitato e polifenóis. De acordo com Efraim et al. (2011), a 

fermentação fez com que houvesse uma diminuição na concentração de polifenóis. Isso ocorre 

porque durante a fermentação, os polifenóis entram em contato com as enzimas 

polifenoloxidases e glicosidades, sofrendo oxidação, complexação com proteínas e formação 

de quinonas. As quinonas sofrem condensação covalente com grupos reativos de 

aminoácidos, peptídeos, proteínas e fibras. 

De acordo com a Tabela 10, observa-se que quando usada levedura diretamente 

no LCCV in natura, ocorreu diminuição na concentração dos polifenóis, mas quando a 

levedura foi reutilizada em uma nova fermentação, a concentração de polifenóis teve uma 

queda menor.  

 

Tabela 10 – Concentração de polifenóis totais nas amostras de LCCV in natura e LCCV fermentado com 
reutilização de S. cerevisiae. 

Amostra Polifenóis Totais (mg/L) 

LCCV in natura 7769,1 ± 10,1 

LCCV Fermentado Dia 1 4084,7 ± 49,3 

LCCV Fermentado Dia 2 4141,5 ± 36,2 

LCCV Fermentado Dia 3 5853,5 ± 100,3 

LCCV Fermentado Dia 4 5732,2 ± 51 

Fonte: Própria. 
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4.8 Ensaios de remoção de polifenóis do LCCV por adsorção  

 

4.8.1 Influência da massa de adsorvente 

 

Para o ensaio de massa, utilizou-se LCCV in natura filtrado em tela de alumínio 

como adsorbato e argila pilarizada de alumínio como adsorvente. Para a obtenção dos 

resultados do ensaio de massa, a quantidade adsorvida de polifenóis totais foi calculada 

através de um balanço de massa de acordo com a Equação 2. 

 

� �
�������

	

 �              (2) 

 

em que q é a quantidade adsorvida (mg/g), C0 é a concentração inicial de polifenóis totais 

(mg/L), Cf é a concentração final de polifenóis totais (mg/L), m é a massa de Al-PILC (mg) e 

V é o volume de adsorbato (L). 

Na Figura 21, observa-se que a massa de argila pilarizada influencia na 

quantidade de polifenóis do LCCV adsorvidos. Obteve-se o perfil do decaimento de adsorção 

para a variação da massa de argila, o que demonstra a influência da quantidade de massa de 

argila adicionada ao sistema contribuindo para avaliar a melhor capacidade adsortiva do 

material. Os valores de quantidade adsorvida obtidos variaram de 5119 a 224 mg/g. 

Observou-se que aumentando a massa de argila no sistema, a quantidade adsorvida dos 

compostos permaneceu constante. A Figura 20 mostra ainda que houve remoção rápida dos 

polifenóis nos estágios iniciais de contato e que houve decaimento à medida que o sistema 

atingiu o equilíbrio. Os resultados obtidos do ensaio de massa com variação de 10 a 200 mg 

de Al-PILC mostraram que a melhor massa de argila pilarizada, utilizada para este estudo foi 

de 10 mg.  
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Figura 21 - Ensaio de massa em tanque agitado para variação de massa de Al-
PILC (10 – 200 mg). 
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Fonte: Própria. 

 

4.8.2 Cinética da remoção de polifenóis - LCCV filtrado 

 

O percentual de remoção (R) de polifenóis foi calculado de acordo com a Equação 

3.  

 

% �
�������

��

 100            (3) 

 

Os resultados da cinética mostram que a remoção foi mais rápida nos estágios 

iniciais do processo e mais lenta perto do equilíbrio (Figura 22). Isto ocorre devido à 

quantidade de sítios disponíveis para a adsorção durante o início do processo. O número de 

sítios vazios diminui à medida que o tempo de adsorção vai aumentando. As forças repulsivas 

das moléculas de polifenóis já adsorvidas ou de outros compostos podem ter contribuído para 

a diminuição da adsorção nos sítios remanescentes (SRIVASTAVA et al., 2005).  

A Figura 22 apresenta o gráfico com os resultados do ensaio da cinética da 

adsorção de polifenóis em termos de quantidade adsorvida, que foi calculada de acordo com o 

balanço de massa (Equação 2), em função do tempo e do percentual de remoção (Equação 3). 

A maior quantidade adsorvida de polifenóis do LCCV foi de 6222 mg/m n e o maior 

percentual de remoção de polifenóis do LCCV foi de 26,7%  e ocorreu aos 240 min. Segundo 

Srivastava et al. (2005), o mecanismo de adsorção envolvido em adsorbatos de grande massa 
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molecular e/ou com grupos funcionais com alta carga, na etapa controladora pode ocorrer a 

difusão das moléculas da superfície externa até os poros, devido a dificuldade de mobilidade 

de tais moléculas. 

 

Figura 22 - Cinética da quantidade adsorvida de polifenóis e do percentual de 
remoção no LCCV in natura. 
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Fonte: Própria. 

 

4.8.3 Influência do pH 

 

O valor do pH de substâncias aquosas é um parâmetro importante no controle do 

processo de adsorção, uma vez que pode afetar o processo de adsorção afetando a superfície 

do adsorvente, o grau de ionização e a especiação do adsorbato durante a adsorção (ELLIOT; 

HUANG, 1981; DATTA et al., 2011). A superfície do adsorvente adsorve ânions a pH baixo 

devido a presença de íons H+ e fica ativa para adsorção de cátions a pH alto devido a 

disposição dos íons OH- (HUANG; STUMM, 1973). De acordo com Altiok et al. (2008), o 

teor de polifenóis pode variar em tamanho molecular e forma, o que influencia na solubilidade 

e adsorção.  

A Figura 23 apresenta os resultados da quantidade adsorvida de polifenóis do 

LCCV quando o pH variou de 2 a 12, utilizando uma quantidade de adsorvente de 10 mg e 30 

mL de adsorbato com concentração inicial de polifenóis de 6436 mg/L. A quantidade 

adsorvida foi maior a pH alcalino, aumentando seus valores a medida que o meio foi se 

tornando mais alcalino, obtendo assim, valores de 4904 a 6897 mg/g em pH 8 a 12. Em pH 

ácido a quantidade adsorvida diminuiu, obtendo-se valores de 1970a 1234 mg/g em pH 2 a 6, 



46 

 

a medida que o meio foi se tornando menos ácido. A argila apresentou maior remoção em pH 

alcalino.  

 

Figura 23 - Efeito da variação de pH na quantidade adsorvida de polifenóis do 
LCCV in natura filtrado e centrifugado. 
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Fonte: Própria. 

 

A Figura 24 apresenta os valores do percentual de remoção variando-se o pH do 

LCCV de 2 a 12, utilizando uma quantidade de adsorvente de 10 mg e 30 mL de adsorbato 

com concentração inicial de polifenóis de 6436 mg/L. A argila apresentou maior adsorção em 

pH alcalino. Os valores encontrados para pH 2 a 6 foram de 10,2  a  6,4%, respectivamente e 

em meio básico, os valores encontrados para pH 8 a 12, foram de 25,4 a 35,7%, 

respectivamente. O percentual de remoção em pH ácido foi diminuindo a medida em que o 

meio se tornava mais ácido. O percentual de remoção aumentou à medida que o meio ficava 

mais alcalino. 
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Figura 24 - Efeito da variação de pH no percentual de remoção de 
polifenóis do LCCV in natura, filtrado e centrifugado 
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Fonte: Própria. 

 

4.8.4 Cinética da remoção de polifenóis - LCCV filtrado e centrifugado 

 

A cinética do ensaio de remoção de polifenóis de 12 h mostrou que em 240 min 

ocorre a maior remoção de polifenóis do LCCV in natura, logo, o ensaio de cinética para o 

LCCV in natura centrifugado foi realizado em 4 h.  

A Figura 25 apresenta os valores de quantidade adsorvida e do percentual de 

remoção de polifenóis no LCCV in natura, filtrado e centrifugado. A maior quantidade 

adsorvida obtida foi de 2640 mg/g, que ocorreu aos 20 min de ensaio e a partir de 60 min de 

ensaio, foi atingido o equilíbrio. A centrifugação teve efeito na adsorção dos polifenóis, já que 

no ensaio de 12 h, quando o LCCV in natura foi somente filtrado, o tempo em que ocorreu a 

maior adsorção foi de 240 min, enquanto que no ensaio de 4 h, onde o LCCV in natura foi 

filtrado e centrifugado, esse tempo diminuiu para 20 min. Além de ter ocorrido a diminuição 

do tempo de adsorção, houve diminuição na quantidade adsorvida de polifenóis no ensaio de 

adsorção de 12 h para o ensaio de 4 h, passando de 6222 mg/g aos 240 min para 2640 mg/g 

aos 20 min. Então, nos sólidos suspensos do LCCV podem ter ficado retidos polifenóis, logo 

a centrifugação do LCCV diminuiu o tempo do ensaio de adsorção. 

Para o cálculo do percentual de remoção do LCCV in natura centrifugado foi 

utilizada a Equação 2. O maior percentual de remoção foi de 13,7% aos 20 minutos de ensaio 

como mostra a Figura 21. Comparando-se os resultados de percentual de remoção do LCCV 

in natura não centrifugado com o LCCV in natura, filtrado e centrifugado, observamos que 
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houve diminuição de 26,7 a 13,7%, respectivamente. Isso pode ocorrer devido à presença de 

sólidos suspensos no LCCV in natura não centrifugado, que irão também adsorver polifenóis 

do LCCV, diminuindo a adsorção dos polifenóis pela argila pilarizada. 

 

Figura 25 - Cinética da quantidade adsorvida de polifenóis e do percentual de 
remoção do LCCV in natura e centrifugado. 

0 50 100 150 200 250

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 q

q 
(m

g/
g)

Tempo (min)

0

5

10

15

20

25
 

 R
em

oç
ão

 (
%

)

 Remoção  
Fonte: Própria. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O estudo mostrou que houve uma redução de 37,5% dos compostos fenólicos do 

LCCV. 

Apesar de ocorrer fermentação natural do LCCV em cerca de quatro dias, a 

realização da fermentação alcoólica do LCCV utilizando-se a levedura comercial S. cerevisiae 

reduziu o tempo de fermentação dias para horas. A fermentação com 5 e 7,5% (p/v) de S. 

cerevisiae durante 6 h, mostrou-se eficiente no consumo dos açúcares, pois reduziu os teores 

de glicose de 40,3 para 3,8 e 4,3 g/L e a frutose teve seu consumo total. Com a fermentação 

com reutilização da levedura ocorreu à redução total da glicose e da frutose do LCCV. A 

reutilização da levedura foi eficiente no processo fermentativo, tornando-se uma alternativa 

viável para o processo uma vez que ocorre à redução da geração de resíduos, já que esta não 

será descartada. 

Foi identificado como fenólico majoritário o ácido 5-O-cafeoil chiquímico, por 

meio de cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa e ressonância magnética 

nuclear de hidrogênio. Além da identificação do ácido 5-O-cafeoil chiquímico, foram 

identificados o ácido clorogênico, isômeros do ácido cafeoil chiquímico (3-O-CFQ e 4-O-

CFQ) e ácido ferúlico.  

A utilização de argila pilarizada de alumínio para a remoção de polifenóis do 

LCCV mostrou que há a redução dos polifenóis totais do LCCV e que, quando o LCCV é 

centrifugado, sua capacidade de adsorção diminui, pois os polifenóis ficam retidos nos sólidos 

suspensos do LCCV. 

A variação de pH aumenta a capacidade de adsorção dos polifenóis totais pela 

argila pilarizada quando o meio se torna alcalino.  
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ANEXOS 

 

ANEXO  1 - Cromatograma do pico de ácido cafeoil chiquímico obtido por HPLC. 
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ANEXO  2 - Cromatograma do pico de ácido clorogênico na amostra de LCCV fermentado 

com 7,5% de levedura Saccharomyces cerevisiae obtido por LC-MS. 
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ANEXO  3 - Cromatograma do pico de ácido clorogênico na amostra de LCCV fermentado 

no dia 1 com 5% de levedura Saccharomyces cerevisiae obtido por LC-MS. 
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 ANEXO  4 - Cromatograma do pico de ácido clorogênico na amostra de LCCV fermentado 

no dia 2 com a levedura precipitada do dia 1 obtido por LC-MS. 
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ANEXO  5 - Cromatograma do pico de ácido clorogênico na amostra de LCCV fermentado 

no dia 3 com a levedura precipitada do dia 2 obtido por LC-MS. 
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ANEXO  6 - Cromatograma do pico de ácido clorogênico na amostra de LCCV fermentado 

no dia 4 com a levedura precipitada do dia 3 obtido por LC-MS. 
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