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“Aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas 

o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele 

que não sente medo, mas o que conquista esse medo.” 

 

Nelson Mandela 
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo desenvolver um método verde para extração de 

antocianinas, utilizando soluções aquosas do polímero poli(etileno glicol) (PEG), que são não 

tóxicas para a saúde e para o meio ambiente. Além disso, pretendeu-se valorizar um subproduto 

do beneficiamento do arroz negro, o arroz negro quebrado (ANQ), uma vez que este é usado 

apenas na produção de farinha e ração animal. Variações no tempo, concentração de polímero, 

temperatura, massa de ANQ e massa molar de PEG foram estudadas usando planejamentos 

experimentais multivariados (triagem e metodologia de superfície de resposta). As melhores 

condições de extração encontradas foram 25 ºC por 10 h, em uma concentração de PEG 1500 

de 36,59% (m/m), com massa de ANQ de 1,4000 g, sendo a concentração de antocianinas 

monoméricas totais de 131 mg 100g-1. Uma análise comparativa na condição otimizada foi feita 

para a extração com metanol/ácido clorídrico (MeOH/HCl), e a concentração encontrada foi 

148 mg 100g-1. A estabilidade térmica dos extratos de antocianinas em PEG e em solução 

tampão (extração em MeOH/HCl) foi estudada nas temperaturas 5, 25 e 40 ºC nos valores de 

pH 1,0 e 5,0, durante 60 dias. Os resultados indicaram que o aumento da temperatura favoreceu 

a degradação do corante, especialmente em 40 ºC. O extrato mantido em solução tampão foi 

mais estável à 40 ºC em relação ao extrato mantido em PEG, sendo que nas demais temperaturas 

ambos exibiram estabilidades equiparáveis. O extrato rico em antocianinas (em PEG) foi 

aplicado para coloração de um sabonete comercial incolor, e a cor do produto foi mantida por 

mais tempo comparado à estabilidade da cor apenas do extrato em PEG. De modo a expor o 

potencial de extração a partir de outros resíduos gerados na produção de arroz negro, foi 

realizada a extração de antocianinas a partir da casca (CAN) e do farelo de polimento (FAN), 

sendo as concentrações 148 mg 100g-1 e 883 mg 100g-1, respectivamente. 

 

Palavras-chave: extração, antocianinas, arroz negro, resíduos, PEG, otimização multivariada. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The aim of the present study was to develop a green method for extraction of anthocyanins 

using aqueous solutions of poly(ethylene glycol) (PEG) polymer, which are non-toxic to health 

and the environment. In addition, it was intended to value a by-product of the processing of 

black rice, broken black rice (BBR), since it is used only in the production of flour and animal 

feed. Variations in time, polymer concentration, temperature, BBR mass and PEG molar mass 

were studied using multivariate experimental designs (screening and response surface 

methodology). The best extraction conditions were 25 °C for 10 h at a PEG 1500 concentration 

of 36.59% (m/m), with BBR mass of 1.4000 g, with the concentration of total monomeric 

anthocyanins of 131 mg 100g-1. A comparative analysis in the optimized condition was made 

for extraction with methanol / hydrochloric acid (MeOH / HCl), and the concentration found 

was 148 mg 100g-1. The thermal stability of the extracts of anthocyanins in PEG and buffer 

solution (extraction in MeOH / HCl) was studied at temperatures 5, 25 and 40 °C at pH values 

1.0 and 5.0 for 60 days. The results indicated that the increase in temperature favored the 

degradation of the dye, especially at 40 °C. The extract kept in buffer solution was more stable 

at 40 ºC in relation to the extract maintained in PEG, and in the other temperatures both showed 

similar stabilities. The anthocyanin-rich extract (in PEG) was applied for coloring a colorless 

commercial soap, and the color of the product was maintained longer compared to the color 

stability only of the PEG extract. In order to expose the extraction potential from other residues 

generated in the production of black rice, anthocyanins were extracted from the husk (BRH) 

and the polishing bran (BRB), and the concentrations were 148 mg 100g-1 and 883 mg 100g-1, 

respectively. 

 

Keywords: extraction, anthocyanins, black rice, wastes, PEG, multivariate optimization. 
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1. INTRODUÇÃO  

A cor é uma propriedade sensorial muito importante para tornar um produto mais 

atraente para o consumidor,1,2 o que faz com que a maioria das indústrias tais como alimentícias, 

têxteis e cosméticas utilizem corantes sintéticos nos seus processos de produção.3 Porém, apesar 

dos corantes sintéticos possuírem inúmeras vantagens, como alta estabilidade, baixo custo e 

amplo espectro de cores, também são responsáveis por uma série de malefícios à saúde, 

incluindo o desenvolvimento de alguns tipos de câncer e a contaminação de corpos d’água.1,4,5 

Com isso, tanto a população quanto os órgãos de fiscalização, estão mais conscientes dos riscos 

que eles representam, e alguns corantes já estão com seu uso restrito ou até mesmo foram 

proibidos.3,6-14 

Neste contexto, tem crescido o interesse na obtenção de corantes a partir de fontes 

naturais, que são biodegradáveis e renováveis, diferente dos corantes sintéticos, que 

normalmente são sintetizados a partir de derivados do petróleo.1,3,5,7-9,13-16 Dentro da classe de 

corantes naturais, estão inseridas as antocianinas, que estão presentes em diversos tipos de 

flores, frutos e grãos, possuem um amplo espectro de cores, que vai do vermelho ao azul, além 

de comprovadamente trazerem efeitos benéficos à saúde, como a prevenção de doenças 

cardiovasculares, diabetes, cânceres e possuírem ainda, atividades antioxidante e anti-

inflamatória.3,4,8-12,17-19 

Com essa série de benefícios, aliado à grande diversidade de antocianinas que podem 

ser encontradas na natureza com diferentes estruturas químicas, muitos estudos estão sendo 

realizados para investigar quais são as melhores fontes disponíveis na natureza.20-24 Uma fonte 

rica em antocianinas, e que tem sido muito estudada, é o arroz negro, pelo fato de que 

comparado com outras espécies de arroz, ele é o que possui o maior teor desse corante.25,26 

Durante o beneficiamento, além do arroz com qualidade para comercialização, são gerados 

subprodutos e resíduos. O arroz negro quebrado (ANQ) é o principal subproduto gerado, 

representando 20% do total produzido. Segundo a empresa produtora de arroz negro, Ruzene® 

(Pindamonhangaba, São Paulo, Brasil), ele pode ter uma desvalorização de até 50%, uma vez 

que é aproveitado apenas na produção de farinha e ração animal. Além do ANQ, resíduos como 

casca (CAN) e farelo do polimento (FAN) também são gerados e podem ser utilizados como 

fontes estratégicas de antocianinas, transformando-os em produtos de alto valor agregado.27,28 

Apesar das vantagens de se utilizar a parte residual do arroz negro como fonte de 

antocianinas, ainda existem limitações a serem contornadas de modo a tornar esse corante uma 

alternativa atraente para o setor industrial. Um dos desafios encontrados na tentativa de 
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substituição de corantes sintéticos, consiste no desenvolvimento de métodos de extração que 

sejam ao mesmo tempo simples, pouco onerosos e sustentáveis, uma vez que os métodos mais 

conhecidos utilizam solventes orgânicos, que são tóxicos tanto para a saúde quanto para o meio 

ambiente.6,16,29 Técnicas alternativas como a extração por ultrassom, aquecimento ôhmico e 

micro-ondas assistida têm ganhado destaque apesar de, mesmo que em menores quantidades, 

ainda utilizam solventes tóxicos.28,30,31 A extração com fluido supercrítico, geralmente utiliza 

CO2, não sendo prejudicial, porém os custos operacionais são elevados.32 Sendo assim, métodos 

que se baseiam em princípios da química verde e sejam relativamente baratos têm atraído cada 

vez mais atenção.  

O uso de soluções aquosas de poli(etileno glicóis) (PEG) pode ser considerada uma 

alternativa simples e ambientalmente segura, uma vez que os polímeros usados além de serem 

não tóxicos, não voláteis e não inflamáveis, são de baixo custo comparado aos solventes 

orgânicos, tendo aplicação em diversas áreas, como indústrias de plásticos, embalagens, 

fármacos e cosméticos.32-34 Dessa forma, a extração de antocianinas a partir de soluções de PEG 

conduz a um direcionamento na aplicação desses extratos, pois o extrato pode ser incorporado 

a um produto sem que seja necessário, a princípio, uma etapa para isolar as antocianinas, o que 

facilita o processo.  

Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo principal desenvolver um método 

simples, otimizado e sustentável de extração de antocianinas a partir de subproduto (ANQ) e 

resíduos do beneficiamento do arroz negro (CAN e FAN) utilizando soluções aquosas de PEG.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma metodologia verde para extração de antocianinas de subproduto e 

resíduos da produção de arroz negro utilizando soluções aquosas de PEG. 

2.2  Objetivos Específicos 

• Otimizar o processo de extração de antocianinas por meio de estudos de abordagem 

multivariada utilizando planejamentos fatoriais (triagem) e a metodologia de superfície de 

resposta (otimização); 

• Comparar a quantidade de antocianina extraída por meio do método proposto neste trabalho, 

com a quantidade extraída utilizando metanol acidificado com ácido clorídrico; 

• Aplicar o extrato de antocianinas obtido em PEG para coloração de um sabonete líquido 

incolor comercial; 

• Avaliar a estabilidade das antocianinas nos extratos obtidos e no cosmético, em relação a 

temperatura e pH; 

• Aplicar o método de extração otimizado na extração de antocianinas da casca (CAN) e 

farelo do polimento (FAN) do arroz negro; 

• Determinar a concentração de antocianinas nos extratos obtidos pelos dois métodos, e nos 

extratos a partir da CAN e FAN, expressas em mg 100g-1 de arroz, através do Método de 

pH diferencial. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Corantes 

Desde a antiguidade os corantes são utilizados pelo homem com o intuito de tornar 

diversos materiais mais atrativos através de sua cor, como alimentos, objetos de 

decoração, tecidos, entre outros.8,9,35 Até meados do século XIX, os corantes eram 

extraídos de fontes naturais, mas com o desenvolvimento industrial, iniciou-se uma busca 

por novas cores e que fossem mais fáceis, mais estáveis e menos dispendiosas para se 

obter. O primeiro corante sintético foi preparado por Willian Perkin em 1856,36 e se 

tratava da mauveína (Figura 1), que possui cor púrpura intensa, sendo obtida por oxidação 

da anilina e toluidinas com dicromato de potássio.37,38 

Figura 1 – Estrutura química da mauveína. 

 

A mauveína foi muito utilizada para tingir tecidos, e a partir dessa descoberta, 

muitos outros corantes foram sintetizados,38 sendo que nos dias atuais encontram-se 

disponíveis mais de oito mil corantes sintéticos, que são utilizados principalmente pelas 

indústrias alimentícia, têxtil e cosmética.6 Essa extensa utilização se deve ao fato de eles 

serem estáveis frente a variações de temperatura e pH, além de permanecerem 

praticamente intactos na presença de luz e oxigênio.6 No entanto, seu uso em diversos 

setores tem sido questionado, já que estudos mostram que eles podem ser a causa de 

diversos tipos de doenças, incluindo o desenvolvimento de alguns tipos de câncer e 

alergias.8 Devido a isso, alguns desses corantes estão com seu uso limitado ou até mesmo 

foram proibidos (Tabela 1).39 
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Tabela 1 – Lista de substâncias corantes permitidas, usos e restrições, para 

medicamentos, cosméticos e alimentos, estabelecidos pela Anvisa. 

Corante Cor Usos Restrições e Requerimentos 

Amaranto Vermelho 
Alimentos e 

cosméticos 

Pode causar asma, eczema, hiperatividade, 

reações alérgicas e/ou intolerância, urticária, 

especialmente em indivíduos com intolerância a 

aspirina ou asmáticos. Não é permitido para 

crianças. Proibido na Noruega, Estados Unidos, 

Rússia e Áustria. Utilização (alimentos) muito 

restrita na França e na Itália. 

Amarelo de 

quinolina 
Amarelo 

Cosméticos e 

medicamentos 

Não permitida a utilização na área dos olhos, em 

dispositivos médicos e formas farmacêuticas 

injetáveis. Pode ser utilizado para a coloração 

de lentes de contato em quantidades que não 

exceda o mínimo razoavelmente necessário 

para realizar o efeito de coloração pretendida. 

Azorrubina Vermelho Alimentos 

Pode causar eczema, reações alérgicas e/ou 

intolerância, urticária, especialmente em 

indivíduos com intolerância a aspirina. Não é 

permitido para crianças. Proibido no Japão, 

Noruega, Suécia e Estados Unidos. 

Laranja 

solar 
Laranja 

Cosméticos e 

medicamentos 

Em batons não mais que 5% da massa do 

produto final e em medicamentos de uso 

externo e tópico não exceder dose diária de 5 g. 

Verde 

piranina 
Verde 

Cosméticos e 

medicamentos 

de uso externo 

Não mais que 0,01% da massa do produto final. 

Não permitida a utilização na área dos olhos, em 

dispositivos médicos e formas farmacêuticas 

injetáveis. 

Vermelho 

ponceau 

4R 

Vermelho 
Medicamentos e 

alimentos 

Pode causar eczema, reações alérgicas e/ou 

intolerância, urticária, especialmente em 

indivíduos com intolerância a aspirina. Não é 

permitida para crianças. Proibido na Noruega e 

Estados Unidos. 

Vermelho 

33 
Vermelho 

Cosméticos e 

medicamentos 

Em batons não é permitido mais que 3% da 

massa do produto final e em medicamentos de 

uso externo e tópico não exceder dose diária de 

0,75 mg.  Não permitido em dispositivos 

médicos e formas farmacêuticas injetáveis.  

Fonte: Adaptado de Anvisa.39 

Em alguns países, principalmente os que fazem parte da União Europeia e os 

Estados Unidos, os órgãos de regulamentação têm criado normas rígidas para o controle 

do uso desse tipo de corante, especialmente em alimentos e cosméticos.6 No Brasil, 

muitos dos corantes já proibidos no exterior ainda são permitidos, mas seguindo a 

tendência mundial, espera-se que em breve muitos tenham seu uso banido. Em 2011, foi 

criado um projeto de lei que proíbe o uso do corante amarelo de tartrazina, responsável 

por provocar diversas reações alérgicas e de ser uma das causas de hiperatividade e déficit 
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de atenção em crianças. Apesar do projeto ainda não ter sido aprovado, é obrigatório 

informar a presença desse corante no rótulo dos produtos.40,41 

Essas restrições já são fortes indícios da intenção de substituição de corantes 

sintéticos por corantes naturais, sendo que a investigação das principais fontes e das 

propriedades destes se faz necessária para justificar suas vantagens e facilitar o processo 

de proibição dos demais.3,9,24 

Os corantes naturais são conhecidos por não possuírem propriedades que possam 

prejudicar a saúde do consumidor.14,24 Eles podem ser obtidos através de micro-

organismos, animais e plantas. Dentre os corantes não sintéticos disponíveis, alguns se 

destacam pelo fato de possuírem cores interessantes para aplicação em produtos 

industrializados, abundância na natureza e propriedades benéficas à saúde do consumidor. 

8,10,18,24 Nesse grupo, incluem-se as clorofilas, carotenoides, betaleínas e antocianinas. 1,5 

As clorofilas são os principais corantes presentes nas plantas, possuem colorações 

esverdeadas e podem ser utilizadas tanto como corantes quanto como antioxidantes. 

Apesar disso, elas são instáveis e podem ser degradadas quando expostas a luz, oxigênio 

e aquecimento, além de poderem ter suas moléculas decompostas pela ação de agentes 

químicos.1,9 

Os carotenoides são outro grande grupo de corantes naturais, estando sempre 

acompanhados das clorofilas e encontrados principalmente em vegetais e frutas.9 Quando 

presentes, são responsáveis pelas cores amarela, laranja e vermelha dos alimentos. Uma 

das limitações de seu uso é o fato de serem termolábeis, podendo oxidar e perder sua cor, 

sendo esse processo acelerado na presença de luz e catalisadores metálicos. Outra 

limitação está associada ao fato de ser insolúveis em água, devido a sua volumosa cadeia 

carbônica, o que torna seu uso limitado.1,8,18 

As betaleínas são N-heterociclos solúveis em água, podendo ser encontradas em 

plantas e também no reino fungi. Quando presentes, podem produzir coloração vermelha, 

amarela, rosa e laranja, sendo a fonte mais conhecida, a beterraba.9 Em relação a 

estabilidade desse grupo, ela é dependente do pH, sendo mais estáveis entre 4 e 5. 

Também são instáveis na presença de luz, oxigênio e altas temperaturas.1,8,9 

Uma outra classe de destaque nesse contexto são as antocianinas, que depois da 

clorofila, é o grupo de pigmentos mais abundante no reino vegetal.1,8,18  
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3.2 Antocianinas 

As antocianinas (do grego anthos= flor e kianos= azul) são compostos 

polifenólicos solúveis em água, que pertencem ao grupo dos flavonoides.8,12,42 São 

pigmentos encontrados em diversos tipos de flores, frutos, folhas e grãos, sendo um dos 

responsáveis pelas diversas tonalidades existentes nesses.9,11,18 Possuem a função de atrair 

polinizadores e dispersores de sementes, além de fornecerem proteção contra processos 

oxidativos pela luz ultravioleta e atuarem na eliminação de radicais livres. Todos esses 

compostos são derivados do cátion flavílium (Figura 2), que também é chamado de 

antocianidina.10 A sua estrutura é formada por um anel aromático (A), que se associa a 

um segundo anel aromático (B) por meio de um heterociclo com três carbonos, onde o 

heteroátomo é sempre um oxigênio.8-10,18,42 

Figura 2 – Estrutura básica do cátion flavílium. 

  

A grande maioria das antocianidinas encontram-se associadas a derivados 

glicosilados (açúcares), pelo fato de se tornarem mais estáveis,9 dando origem, assim, às 

antocianinas  (Figura 3).18 Elas contêm duplas ligações conjugadas, responsáveis pela 

absorção de luz em torno de 500 nm e podem ser até hexasubstituídas,10,18 razão pela qual 

são encontradas na natureza mais de seiscentos tipos distintos desses pigmentos com as 

mais variadas colorações.11,14,18,42 No entanto, existem sete estruturas de antocianinas que 

se destacam por estarem presentes na maioria das fontes, são elas: cianidina-3-glicosídeo, 

cianidina-3-galactosídeo,cianidina-3-rutinosídeo,delfinidina-3-glicosídeo,pelargonidina-

3-glicosídeo, malvidina-3-glicosídeo e peonidina-3-glicosídeo (Tabela 2). 5,13 
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Figura 3 – Estrutura geral de antocianinas. 

 

Tabela 2 – Principais antocianinas encontradas na natureza. 

Antocianina Grupo R Grupo R’ Grupo R’’ 

cianidina-3-glicosídeo OH H glicose 

cianidina-3-galactosídeo OH H galactose 

cianidina-3-rutinosídeo OH H rutinose 

delfinidina-3-glicosídeo OH OH glicose 

pelargonidina-3-glicosídeo H H glicose 

malvidina-3-glicosídeo OCH3 OCH3 glicose 

peonidina-3-glicosídeo OCH3 H glicose 

Fonte: Adaptado de Castañeda-Ovando et al.18 

As antocianinas possuem um amplo espectro de cores, que vai do vermelho ao 

azul, sendo a cor e a estabilidade dependentes do número de hidroxilas, metoxilas, 

natureza e número de açúcares, ácidos alifáticos/aromáticos ligados aos açúcares e a 

posição em que todos esses grupos se encontram na molécula.9,13 Em geral, hidroxilas 

aumentam a intensidade da cor azul e ajudam a estabilizar as moléculas de 

antocianinas,13,43 enquanto as metoxilas aumentam a intensidade da cor vermelha.8,13 

Quando a molécula possui apenas um açúcar e este está em C3, a antocianina é mais 

estável e com coloração mais intensa que o açúcar em C5 ou em C3 e C5 (dois 

açúcares).9,20 A acilação também aumenta a estabilidade: as antocianinas poliaciladas e 

com substituintes aromáticos são mais estáveis que os alifáticos, pelo fato de aumentarem 

a conjugação das duplas ligações na molécula.5,8,9,44 No entanto, antocianinas aciladas 

raramente são encontradas na natureza.  

Além dos grupos substituintes, outros fatores são determinantes na manutenção 

da estrutura e cor das antocianinas, como pH, temperatura, concentração, luz, oxigênio, 
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solvente, enzimas, flavonoides, proteínas e íons metálicos. Neste trabalho serão 

destacados apenas a influência do pH e a temperatura.10,11,18 

3.2.1 Influência do pH  

A cor que predomina em determinada solução contendo antocianina varia de 

acordo com o pH, uma vez que várias espécies químicas podem estar presentes.8,9,18 São 

quatro principais formas que se encontram em equilíbrio: cátion flavílium, base quinoidal, 

pseudobase carbinol e chalcona (Figura 4). Em pH < 2,0, a espécie majoritária é o cátion 

flavílium, que faz a coloração vermelha se destacar. Aumentando o pH na faixa de 2,0 

até 4,0, ocorre uma desprotonação da molécula, e a espécie predominante passa a ser a 

base quinoidal, de coloração azul/violeta. Nos valores de pH entre 4,0 e 6,0, ocorre a 

formação do carbinol, que é incolor, através do ataque nucleofílico da água ao cátion 

flavílium, e a chalcona, levemente amarelada, é seu tautômero. Em pH maior que 6,0, a 

única espécie colorida que pode estar presente é a base quinoidal, sendo que em pH acima 

de 7,0, podem ocorrer reações irreversíveis, dependendo dos grupos substituintes, 

causando a degradação da estrutura inicial.18 As quantidades relativas de cada forma 

variam de acordo com o pH e com a estrutura da antocianina, sendo o cátion flavílium 

considerada a forma mais estável e a base quinoidal a mais instável.9,10,12,13,15,18,24,43,45,46  

Em relação à estabilidade da cor em função do pH, Fossen et al.45 realizaram um 

acompanhamento da estabilidade da cor de antocianinas com o tempo de armazenamento 

e observaram que a absorbância é maior quanto mais ácida a solução (até o pH 1,0), e que 

em sessenta dias, a antocianina mantida em menores valores de pH manteve-se mais 

estável, já que houve menor variação no valor da absorbância.  

Outro estudo relevante foi feito por Oancea e Draghici,47 que avaliaram a 

estabilidade de extratos de antocianinas de cebolas vermelhas em diferentes valores de 

pH e temperatura, e concluíram que em um extrato obtido com solução 80% etanol em 

pH 9,0, a temperatura em que a antocianina iniciou a degradação foi 44,64 ºC, enquanto 

para o mesmo extrato em pH 4,5, a temperatura suportada passou a ser 51,74 ºC, 

mostrando que um fator é dependente do outro e que, neste caso, em meios mais ácidos a 

antocianina se apresenta mais estável à degradação térmica. 
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Figura 4 – Formas químicas predominantes das antocianinas em diferentes valores de 

pH.

 
    Fonte: Adaptado de Castañeda-Ovando et al.18 

3.2.2 Influência da temperatura 

A temperatura é outro fator muito importante na etapa de extração das 

antocianinas.22,48 Isso por que ela pode melhorar a eficiência do processo, uma vez que 

favorece a transferência de massa e diminui o tempo da extração.14,17 Mas, por outro lado, 

aumentar demasiadamente a temperatura pode levar à degradação da estrutura do 

pigmento.2,16 Cacace e Mazza19 relataram que a temperatura em que houve um máximo 

de extração de antocianinas em frutas vermelhas foi na faixa de 30-35 ºC para extrações 
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feitas em solução de etanol ou água sulfurosa. No entanto, eles descrevem que acima de 

45 ºC começa a haver diminuição da quantidade extraída devido a uma provável 

degradação de antocianina.  

A temperatura de armazenamento do extrato também deve ser estudada, pois a 

degradação pode aumentar proporcionalmente. Pigmentos expostos a temperaturas de 65-

90 ºC possuem um tempo de meia vida de apenas algumas horas. Por outro lado, a 

estocagem em temperaturas entre 2-4 ºC é suficiente para manter as antocianinas intactas 

por várias semanas.49 

3.2.3 Antocianinas no arroz negro 

O arroz é um tipo de grão considerado essencial na dieta de grande parte da 

população mundial, sendo os principais países consumidores e também produtores 

localizados no continente asiático, como a China, que é o maior produtor mundial.50,51 

Apesar de o arroz branco ser o mais conhecido e consumido, existem muitas outras 

variedades, como o vermelho, verde, marrom, roxo e negro, além de seus híbridos, que 

são considerados mais nutritivos. Como a população está cada vez mais preocupada com 

a saúde, seu consumo tem aumentado cada vez mais.  

O arroz negro (Oriza sativa L.) é uma espécie de arroz pigmentado muito rico em 

nutrientes, contendo alto teor de fibras e proteínas.50 Além disso, possui compostos 

fenólicos em abundância, tais como as antocianinas, que são conhecidas por seus efeitos 

benéficos a saúde, principalmente por suas propriedades antioxidantes, em que são 

capazes de atuar na eliminação de radicais livres. Estudos de Chen e colaboradores25 

apontaram que dentre alguns cultivos de arroz branco, verde, vermelho e negro, este 

último contém um teor muito maior de antocianinas, sendo que no arroz branco e verde, 

elas não foram detectadas (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Teor e proporção de antocianinas em quatro diferentes grupos de arroz. 

Cultivo Antocianina (mg 100 g-1) 1 TAC2 (mg 100 g-1) 

 Cy3G3 Pn3G4 Pt3G5 Mv6  

Arroz branco      

Nakateshinsenbon7 nd8 nd nd nd nd 

Arroz verde      

Akunemochi nd nd nd nd nd 

Arroz vermelho      

Tohboshi nd nd nd 17±5 17 

Benisarasa nd nd nd 24±2 24 

Tsukushiakamochi nd nd nd 8±2 8 

Beniroman nd nd nd 34±8 34 

Arroz negro      

Chinakuromai 31±1 101±8 168±9 41±3 341 

Asamurasaki 250±2 143±26 nd 81±20 471 

Okunomurasaki 48,0±0,2 9±3 nd 22±5 79 
1Valores expressos como média ± desvio padrão (n=3).2TAC: teor total de antocianinas.3cianidina-3-

glicosídeo.4 peonidina-3-glicosídeo.5petunidina-3-glicosídio.6malvidina.7nomes apresentados em itálico 

representam as subespécies do arroz. 8não detectado. 

Fonte: Adaptado de Chen et al.25 

Observa-se que em dois dos três cultivos estudados, as antocianinas majoritárias 

foram Cy3G e Pn3G. Hou et al.52 realizaram um trabalho para identificar as antocianinas 

presentes no arroz negro usando a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC) e apontaram que havia no extrato quatro antocianinas: Cy3,5G (cianidina-3,5-

glicosídeo), Cy3G, Cy3R (cianidina-3-rutinosídeo) e Pn3G, sendo a Cy3G a majoritária, 

correspondendo a 91,01% do total de antocianinas presentes. Em outros 

trabalhos2,45,50,53,54, a Cy3G também foi apontada como a principal antocianina presente 

no arroz negro, sendo esta geralmente usada como padrão em quantificação. 

Além do arroz negro com qualidade para comercialização (ANC), são gerados 

subprodutos e resíduos durante o processo de beneficiamento. O arroz negro quebrado 

(ANQ) é o principal subproduto, correspondendo a cerca de 20% do total produzido, 

segundo a empresa Ruzene® (Pindamonhangaba, São Paulo, Brasil). Ele é aproveitado 

apenas na produção de farinha e ração animal, com uma desvalorização de 50%. Também 

são gerados resíduos como a casca (CAN), 10% do total produzido, e farelo obtido na 

etapa de polimento (FAN), ambos sem valor comercial. O FAN é o resíduo minoritário 

(20% do ANC), uma vez que o arroz negro normalmente é vendido na forma de grão 

integral, sem passar por polimento. Apesar disso, o FAN é rico em compostos fenólicos, 

especialmente antocianinas, pois estes normalmente se concentram nas camadas mais 

externas do grão (pericarpo e aleurona).2,28,55 
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Loypmai et al.2 extraíram 294,73 mg 100g-1 de antocianinas monoméricas totais 

do FAN e Jha et al.56 obtiveram 3,36 mg 100g-1 a partir da CAN. O ANQ, no melhor do 

nosso conhecimento, ainda não foi relatado como fonte de antocianinas. 

3.2.4 Principais métodos de extração de antocianinas 

As antocianinas possuem um grande potencial para substituir os corantes 

sintéticos nas mais diversas áreas da indústria. No entanto, para tornar seu uso viável, é 

necessário primeiramente isolar o pigmento do seu material de origem. Para tal, diversas 

técnicas vêm sendo empregadas, o que inclui desde as consideradas mais simples, até as 

mais sofisticadas, e ainda, as que são capazes de causar menos impactos ao meio 

ambiente.14,47,57-61 

A extração por solvente é a técnica mais tradicional de obtenção de antocianinas. 

Nesta, o material primeiramente é macerado, triturado ou liofilizado, e, em seguida, 

colocado em contato com o solvente considerado mais adequado. Esse solvente 

normalmente possui grupos hidrofílicos em sua molécula, sendo os mais empregados o 

metanol, etanol ou acetona.8,14,17,18,24 Dentre eles, o metanol é considerado o mais 

eficiente.9,14,18 Metivier et al.62 concluíram que o metanol é 20% mais eficiente que o 

etanol e 73% mais eficiente que a extração usando apenas água. Porém, apesar de simples, 

essa técnica necessita de grandes quantidades de solvente e um longo período de extração. 

28 Com isso, outras técnicas mais elaboradas têm sido desenvolvidas para buscar suprir 

as limitações existentes.30,31,56,63 

A extração assistida por micro-ondas é uma técnica onde a energia de micro-ondas 

é usada para aquecer o solvente em contato com a amostra. Esse tipo de aquecimento faz 

com que seja necessário um menor tempo de extração comparado a outros métodos que 

utilizam aquecimento convencional.1,14 Isso ocorre pelo fato de que no aquecimento 

convencional é necessário um tempo para aquecer o recipiente contendo a amostra e só 

depois ocorrerá uma transferência de energia térmica para a solução, enquanto no 

aquecimento por micro-ondas a solução é diretamente aquecida.64 Liazid et al.57 

utilizaram essa técnica para desenvolver um método de extração de antocianinas de uvas, 

onde as condições ótimas foram encontradas utilizando 40% (v/v) de metanol como 

solvente, à 100 ºC, com um tempo de 5 min, sendo que ao comparar com a extração por 

solvente convencional, o tempo para uma extração similar seria de 5 h. 
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Outra técnica considerado eficiente é a extração com líquido pressurizado, que 

utiliza como agente extrator um solvente a altos valores de temperatura e pressão. Sob 

estas condições, ocorre uma diminuição da viscosidade e tensão superficial do solvente, 

aumentando a taxa de difusão e transferência de massa do analito.14 Desse modo, o tempo 

de extração é reduzido, bem como a quantidade de solvente necessário.1,14 Setyaningsih 

et al.65 extraíram compostos fenólicos de grãos de arroz por essa técnica, e definiram que 

as condições ideais seriam a utilização de acetato de etila e metanol em uma razão 60:40 

(v/v), sob pressão de 200 atm e temperatura de 190 ºC, durante 10 min. 

A extração assistida por ultrassom1,3,14,16 e extração por aquecimento ôhmico31 

também apresentam vantagens frente à extração com solvente. Porém, todas essas 

técnicas supracitadas, utilizam solventes orgânicos, mesmo que em menores quantidades, 

e esse tipo de aplicação não condiz com a tendência atual das indústrias de minimizar os 

impactos que suas atividades causam ao meio ambiente. Sendo assim, novas técnicas 

alternativas, que se baseiem em princípios da química verde, têm sido desenvolvidas, 

como a extração em soluções aquosas de PEG.  

3.2.4.1 Extração em soluções aquosas de PEG 

Os polímeros são definidos como sendo substâncias compostas de moléculas 

caracterizadas pela múltipla repetição de uma ou mais espécies de átomos ou grupo de 

átomos ligados entre si em quantidades suficientes para fornecer um conjunto de 

propriedades que não variam acentuadamente com a adição ou remoção de poucas 

unidades constituintes. Quando um grupo de polímeros possui unidades de repetição 

idênticas, diferindo apenas no número n de unidades por macromolécula, eles são 

descritos como uma série homóloga de polímeros (homopolímeros).66 

Os poli(etileno glicóis) (PEG) (Figura 5) são homopolímeros produzidos a partir 

do etilenoglicol, sendo a massa molecular final do polímero controlado pelas condições 

de reação.66 Eles podem ser líquidos ou sólidos, abrangendo uma ampla faixa de 

viscosidade. Em geral, eles se apresentam líquidos quando possuem baixa massa 

molecular, e sólidos para massas moleculares considerados altas, sendo que quanto maior 

a massa molecular, maior a viscosidade apresentada.32,63,67 
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Figura 5 – Estrutura básica dos poli(etileno glicóis) (PEG). 

 

As vantagens dos PEG incluem o fato de eles serem não tóxicos, não voláteis,  não 

inflamáveis, biodegradáveis e possuírem propriedades que variam de acordo com o peso 

molecular.32,68 Têm sido de fundamental importância na indústria farmacêutica e química, 

com ampla aplicação em cosméticos, embalagens, plásticos e fármacos.32-34,69 

Estudos em que soluções aquosas de PEG foram utilizadas como solventes verdes 

para extração de analitos ainda são escassos. Zhou et al.32 extraíram flavonas e cumarinas 

de plantas medicinais com a técnica de micro-ondas, com PEG de massas molares que 

variaram de 200 a 10000 g mol-1. Zhang et al.69 estudaram a extração de polissacarídeos 

do fungo Tremella fuciformis com a técnica de ultrassom, com PEG de massas molares 

de 200 a 1000 g mol-1. Huang et al.63 extraíram antocianinas da batata doce roxa com 

soluções aquosas de PEG com massas molares de 200 a 600 g mol-1 por meio da técnica 

de ultrassom. No entanto, segundo a literatura consultada, nenhum trabalho extraiu 

antocianinas de subprodutos e resíduos da produção de arroz negro com soluções aquosas 

de PEG. 

Sendo assim, para estudar de forma mais detalhada e inequívoca o potencial de 

extração de antocianinas do ANQ por esse método, será realizada uma otimização do 

sistema, na qual será possível definir as melhores condições experimentais, de modo a 

obter um extrato o mais concentrado possível, na faixa dos parâmetros operacionais 

utilizados. 

3.3 Otimização da extração – Planejamentos experimentais multivariados 

Os planejamentos experimentais multivariados estudam a influência de diversas 

variáveis do sistema de maneira simultânea, além das interações que ocorrem entre elas, 

tornando possível obter conclusões acerca do efeito da alteração de cada variável na 

resposta final. Dentro desse tipo de abordagem, estão envolvidos dois tipos de estudo: os 

planejamentos para triagem, por meio dos quais são obtidas informações a respeito do 

comportamento geral do sistema, e os planejamentos para a otimização, que se baseiam 

na Metodologia de Superfície de Resposta.70,71 
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3.3.1 Planejamentos fatoriais para triagem de variáveis 

Quando o sistema que se deseja estudar é complexo, ou seja, onde diversas 

variáveis podem influenciar as respostas, mas não se sabe exatamente em quais 

magnitudes, um planejamento fatorial para triagem pode ser uma alternativa vantajosa, 

uma vez que ele permite que se faça um estudo preliminar de quais parâmetros realmente 

são capazes de perturbar o sistema, e assim, fixar em estudos posteriores, os considerados 

pouco ou nada influentes.72,73 

Para construir um planejamento fatorial é necessário possuir um conhecimento 

básico do sistema, para ser possível definir quais são os fatores, os níveis e as respostas 

que se deseja obter.71 Os fatores são as variáveis de entrada, que podem ser controladas 

(variáveis independentes) e as respostas são as variáveis que são ou não afetadas pelas 

mudanças nos níveis dos fatores (variáveis dependentes).74 

Normalmente, na etapa de triagem, são utilizados planejamentos fatoriais 

completos ou fracionários com dois níveis em cada variável. Os níveis são definidos como 

-1 e +1, sendo que, na maioria das vezes, -1 é o código para o menor nível daquela variável 

e +1 a codificação para o maior. Os sinais para os efeitos de interação em um 

planejamento completo, onde todas as combinações possíveis dos fatores são estudadas, 

são obtidos multiplicando-se os códigos (-1 ou +1) de todos os fatores envolvidos na 

interação. Com os códigos gerados, é possível construir as colunas de sinais para todas as 

interações e, a partir destas elaborar uma matriz de coeficientes de contraste, sendo que 

em cada linha estão definidas as condições para determinado ensaio (Tabela 4).71-73 

Tabela 4 – Matriz de coeficientes de contraste para um planejamento fatorial completo 

23. 

Média 
Variáveis  Interações 

x1 x2 x3  x12 x13 x23 x123 

+ - - -  + + + - 

+ + - -  - - + + 

+ - + -  - + - + 

+ + + -  + - - - 

+ - - +  + - - + 

+ + - +  - + - - 

+ - + +  - - + - 

+ + + +  + + + + 

Fonte: Adaptado de Teófilo et al.72 
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No entanto, em alguns casos, o planejamento fatorial completo pode exigir muitos 

experimentos, principalmente quando o número de variáveis estudadas é maior que três. 

Sendo assim, é possível simplificar realizando-se um planejamento fatorial fracionário. 

Nesse tipo de estudo, consegue-se reduzir o número de ensaios, obtendo informações 

apenas dos efeitos mais importantes.72,73 

Existem muitos tipos de planejamentos fatoriais fracionários disponíveis, tais 

como as frações 1/2, 1/4, 1/8, 1/16… 1/2b de um planejamento 2k-b, onde k é o número de 

variáveis e b, o tamanho da fração.72 Quanto maior a fração utilizada, menor o número de 

experimentos, mas um maior grau de informação a respeito dos efeitos das interações é 

perdido.73 

O planejamento fatorial fracionário é construído a partir do completo. Nele os 

efeitos principais são misturados com os efeitos de interação, gerando um determinado 

grau de confundimento entre as variáveis estudadas. Por confundimento, entende-se a 

utilização dos mesmos sinais na matriz de coeficientes de contraste. Por exemplo, em 

uma ½ fração (fração de menor confusão) de um planejamento com quatro variáveis, os 

sinais na coluna da quarta variável dentro da matriz serão iguais aos da coluna da 

interação 123, que é a interação de mais alta ordem passível de ser confundida.70-73 

Tanto em planejamentos fatoriais completos quanto em fracionários, para estimar 

o erro experimental é necessário realizar réplicas autênticas. No entanto, quanto maior o 

número de variáveis estudadas, maior o número de experimentos, podendo, em alguns 

casos, ser inviável realizar réplicas para todos os ensaios. Como alternativa, é possível 

executar replicatas e obter o erro experimental apenas por meio da criação de um nível 

intermediário (0), onde o valor médio dos níveis das variáveis é empregado. Essa 

abordagem é conhecida como “Planejamento Fatorial com Ponto Central” e pode ser 

usada tanto em triagem, como em metodologias de superfície de resposta.72 

Sendo assim, após a execução de todos os ensaios previstos no planejamento, 

calcula-se os efeitos e coeficientes de cada variável estudada na resposta obtida, por meio 

do teste t-student, e, assim, consegue-se determinar quais fatores foram significativos.71 

Os fatores selecionados nessa etapa serão estudados mais detalhadamente ao 

serem empregados em uma metodologia de superfície de resposta.  
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3.3.2 Metodologia de Superfície de Resposta  

A Metodologia de Superfície de Resposta (Response Surface Methodology-RSM) 

baseia-se na construção de modelos matemáticos empíricos, que empregam funções 

polinomiais com o intuito de descrever o sistema estudado, dando condições para que ele 

seja explorado até que a região ótima seja encontrada, ou seja, aquela onde os valores dos 

fatores retornarão as melhores respostas desejadas.72,74 

Os planejamentos para superfície de resposta são mais completos que os 

planejamentos fatoriais, pelo fato de que estudam as variáveis em mais níveis. De todos 

os planejamentos disponíveis, o Planejamento Composto Central (Central Composite 

Design-CCD) é um dos mais difundidos para ajustar modelos quadráticos.  Eles são 

chamados compostos por serem constituídos de três partes: um planejamento fatorial 

completo (ou fracionário) de dois níveis, experimentos no ponto central, e experimentos 

em pontos axiais (ou estrela).71-73,75,76  

Existem diferentes tipos de planejamentos compostos centrais, como o ortogonal, 

cúbico e esférico, sendo a diferença entre eles a distância do ponto axial em relação à 

origem, representada por .  Para o CCD esférico, o ponto axial é o mais distante da 

origem, sendo  = √2𝑘4
, onde k é o número de fatores.72 

 Após a construção do planejamento e a execução dos ensaios, é possível encontrar 

um modelo empírico para descrever o sistema, sendo os coeficientes lineares estimados 

pela parte do planejamento fatorial, os termos quadráticos obtidos dos experimentos 

realizados nos pontos axiais e a estimativa do erro obtida através das replicatas no ponto 

central. Os coeficientes podem ser estimados utilizando o método dos quadrados mínimos 

(ou regressão linear múltipla), para determinar o vetor de regressão (b) por meio da 

Equação (1): 

𝒃 = (𝑿𝑇𝑿)−1𝑿𝑇𝒚  (1) 

             

Onde X e XT são as matrizes de coeficientes de contraste e a sua transposta, 

respectivamente, e y é o vetor resposta, obtido experimentalmente.71 

A partir do vetor de regressão b e do cálculo do erro aleatório associado ao modelo 

(ey) é possível determinar y (ou �̂�, com erro embutido), que é o vetor de respostas 

estimadas pelo modelo, utilizando a Equação (2): 
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𝒚 = 𝑿𝒃 + 𝑒𝑦    ou       �̂� = 𝑿𝒃       (2) 

  O modelo encontrado pode ou não descrever a região estudada do sistema, sendo 

que primeiramente ele precisa ser avaliado para, somente após ser utilizado para fazer 

estimativas e tirar conclusões a respeito da região ótima. Essa avaliação pode ser feita 

usando-se diversos métodos, como a análise de variância (ANOVA), que avalia a 

regressão, a falta de ajuste e o tamanho dos resíduos, tanto do modelo quanto das 

repetições. Além desse, normalmente são usados o gráfico de valores observados versus 

valores previstos pelo modelo e o gráfico dos resíduos.77 

Diversos trabalhos utilizaram a RSM para otimizar a extração de antocianinas e 

outros compostos de diferentes fontes naturais 3,16,29,58,59,61,78,79. Pedro et al.53 avaliaram o 

efeito da temperatura, tempo e razão sólido-solvente na extração de compostos do arroz 

negro, nas variáveis de resposta conteúdo total de flavonoides, antocianinas, compostos 

fenólicos e atividade antioxidante do extrato. Para todas as respostas, os efeitos mais 

importantes foram temperatura, razão sólido-solvente e a interação entre eles, sendo que 

para o teor total de antocianinas, a condição ótima encontrada foi a temperatura de 34,7 

ºC, tempo de extração de 80 min e razão sólido-solvente 1:30 (m/v). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 Materiais  

O subproduto e os resíduos do beneficiamento do arroz negro (ANQ, CAN e FAN) 

e o arroz negro comercial (ANC) foram fornecidos pela empresa Ruzene® 

(Pindamonhangaba, Brazil). Poli(etileno glicol) (PEG) de massas molares médias 1500, 

4000, 6000 e 10000 g mol-1, 100% de pureza, foram adquiridas da Synth (Diadema, 

Brazil). Ácido clorídrico (37%) foi obtido da Vetec (Rio de Janeiro, Brazil) e álcool 

metílico (99,8%) da Neon (Suzano, Brazil). Água destilada foi utilizada em todos os 

experimentos.  

4.2 Extração de antocianinas em solução aquosa de PEG 

ANQ, CAN e ANC foram moídos em moinho analítico (IKA A11, Biovera; Rio 

de Janeiro, Brazil), sendo o FAN já recebido na forma de pó, não sendo necessário 

moagem. Todas as amostras foram armazenadas sob refrigeração à 8 ºC em frascos 

vedados e protegidos da luz. As soluções de PEG foram preparadas utilizando uma 

balança analítica (ATX224, Shimadzu; Barueri, Brazil), e tiveram o pH ajustado em 1,0 

com HCl 1,0 mol L-1 utilizando-se um pHmetro digital (HI2221, Hanna Instruments; 

Barueri, Brazil). Então, as soluções de PEG foram vertidas em uma quantidade conhecida 

da fonte de antocianinas (ANQ, CAN, FAN ou ANC), protegidas da luz e agitadas em 

shaker (TE-424, Tecnal; Piracicaba, Brazil) à 200 rpm em diferentes intervalos de tempo. 

Após o período determinado, os extratos foram imediatamente levados a uma centrífuga 

(80-2B, Daiki) à 3500 rpm (1575×g) por 10 min e o sobrenadante novamente centrifugado 

em uma centrífuga para eppendorf (Eppendorf 5415C Centrifuge, Marshall Scientific; 

Hampton, U.S.A.) à 14000 rpm (16000×g) por 10 min. Por fim, o sobrenadante foi 

coletado e analisado em espectrofotômetro UV-Vis (UV-1800, Shimadzu; Barueri, 

Brazil), na faixa de 190 a 900 nm, utilizando uma cubeta de quartzo. Os parâmetros tempo 

de agitação, temperatura, concentração de PEG e massa da fonte de antocianinas foram 

ajustados de acordo com o planejamento experimental multivariado (triagem e 

metodologia de superfície de resposta), que foi feito apenas para o ANQ. Para as demais 

amostras, as condições ótimas definidas foram utilizadas. 
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4.3 Planejamentos experimentais multivariados para extração de antocianinas do 

arroz negro quebrado (ANQ) 

A extração de antocianinas a partir do ANQ foi estudada de forma multivariada 

por meio de quatro planejamentos fatoriais fracionários 24-1 (Resolução IV), etapa 

conhecida como triagem, sendo que em cada um foi utilizado um PEG de massa molar 

diferente (PEG 1500, PEG 4000, PEG 6000 ou PEG 10000) (variável qualitativa) com as 

demais variáveis mantidas igualmente. As variáveis operacionais selecionadas para cada 

um foram: tempo (t), concentração de polímero (CPEG), temperatura (T) e massa de ANQ 

(mANQ). As variáveis e os níveis estão apresentados na Tabela 5. Foram feitas três 

replicatas no ponto central em todos os planejamentos fatoriais.  

Tabela 5 – Variáveis e condições experimentais usadas nos planejamentos fatoriais 

(triagem) para extração de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) em soluções 

aquosas de PEG. 

Variáveis 
Níveis 

-1 0 +1 

x1 t / h 5 15 25 

x2 CPEG / % (m/m) 5 25 45 

x3 T / ºC 25 35 45 

x4 mANQ / g 0,1 0,3 0,5 

Após a triagem, as variáveis selecionadas foram estudadas de forma mais 

detalhada por meio da metodologia de superfície de resposta, planejamento composto 

central esférico 23 (CCD esférico 23). As variáveis e os níveis estão apresentados na 

Tabela 6. Foram feitas quatro replicatas no ponto central. 

Tabela 6 – Variáveis e condições experimentais usadas no planejamento composto 

central esférico 23 (CCD esférico 23) para extração de antocianinas do arroz negro 

quebrado (ANQ) em soluções aquosas de PEG. 

Variáveis 

 Níveis  

-1,68 -1 0 +1 +1,68 

x1 t / h 10 13 17,5 22 25 

x2 CPEG / % (m/m) 36,59 40 45 50 53,41 

x3 mANQ / g 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4 
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4.4 Quantificação de antocianinas nos extratos 

As concentrações de antocianinas monoméricas nos extratos de ANQ, CAN, FAN 

e ANC foram obtidas pelo método de pH diferencial descrito por Giusti et al.80 Os extratos 

contendo antocianinas foram diluídos tanto em solução tampão de cloreto de potássio 

0,025 mol L-1 (pH 1,0) quanto em solução tampão de acetato de sódio a 0,40 mol L-1 (pH 

4,5). A solução tampão de cloreto de potássio foi preparada dissolvendo-se 1,86 g do sal 

em, aproximadamente, 980 mL de água destilada, o pH foi ajustado em 1,0 com HCl 

concentrado e por fim, foi feita a transferência da solução para um balão volumétrico de 

1000 mL e completou-se o volume com água destilada. A solução tampão de acetato de 

sódio foi preparada dissolvendo-se 54,43 g do sal em, aproximadamente, 960 mL de água 

destilada, o pH foi ajustado em 4,5 com HCl concentrado e, após transferência para um 

balão volumétrico, o volume foi completado à 1000 mL com água destilada. As 

absorbâncias das soluções obtidas foram medidas em 520 e 700 nm em um 

espectrofotômetro UV-Vis (UV-1800, Shimadzu, Barueri, Brasil).  

As concentrações de antocianinas nos extratos diluídos (Cdil), expressas em termos 

de cianidina-3-glicosídeo, usando a absortividade molar de 26900 L mol-1 cm-1 e a massa 

molar de 449,2 g mol-1, foram calculadas usando a Equação 3: 

𝐶𝑑𝑖𝑙 (𝑚𝑔 𝐿−1) =
 A × MM × FD × 1000

 × L
 

(3) 

Onde MM é a massa molar da cianidina-3-glicosídeo, FD é o fator de diluição do extrato, 

 é a absortividade molar da antocianina de referência, L é o caminho óptico (1 cm) e A 

é a absorbância, calculada usando a Equação 4. 

A = (A520 – A700)pH 1,0  – (A520 –  A700)pH 4,5 (4) 

Onde A520 e A700 são as absorbâncias dos extratos diluídos em 520 e 700 nm, 

respectivamente, nos valores de pH indicados.  

A concentração de antocianinas no extrato (Cext), em mg 100g-1, foi obtida pela 

Equação 5. 

𝐶𝑒𝑥𝑡 (𝑚𝑔 100𝑔−1) =
 𝐶𝑑𝑖𝑙 ×

𝑚𝑃𝐸𝐺 𝑠𝑜𝑙
𝜌⁄

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

(5) 
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Onde msol PEG é a massa de solução de PEG (g), ρ é a densidade da solução de PEG e 

mamostra é a massa de ANQ, CAN, FAN ou ANC (g).  

4.5 Extração de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) com metanol 

 A extração de antocianinas do ANQ usando metanol foi análoga à extração com 

solução aquosa de PEG na condição otimizada, sendo a única diferença o solvente 

utilizado, que nesse caso foi metanol acidificado com HCl 1,0 mol L-1, na proporção 85:15 

(v/v).30 Após a extração e centrifugação, o solvente do sobrenadante foi eliminado 

utilizando um evaporador rotativo (803, Fisatom; São Paulo, Brazil). 

4.6 Aplicação do extrato obtido em solução de PEG 1500 em um sabonete líquido 

incolor 

Adicionou-se, lentamente, 20 mL do extrato de antocianinas obtido em PEG 1500 

(pH 1,0) a 400 mL de sabonete líquido neutro incolor (Extrato de Algodão, Flores & 

Vegetais; Araras, Brazil) sob constante agitação, por 30 min, à temperatura ambiente. 

4.7 Estudo de estabilidade dos extratos e do sabonete contendo extrato em PEG 

1500 

Os extratos de antocianinas obtidos em solução de PEG 1500 (EXTPEG) na 

condição otimizada e em metanol (EXTmet), e o sabonete contendo extrato em PEG 1500, 

foram submetidos a análise de estabilidade térmica à 5, 25 e 40 ºC  utilizando para cada 

temperatura um banho ultratermostatizado (MA-184, Marconi; Piracicaba, São Paulo) 

nos valores de pH: 1,0 e 5,0. O extrato obtido em metanol, após ter o solvente eliminado, 

foi dissolvido em solução tampão de 0,20 mol L-1 KCl/HCl para o pH 1,0 ou em solução 

tampão de 0,10 mol L-1 KHftalato/NaOH para o pH 5,0.45 O extrato obtido em PEG 1500 

foi mantido em contato com o polímero, em pH 1,0 e em pH 5,0, sendo o pH do extrato 

ajustado a 5,0 com NaOH 1,0 mol L-1. O sabonete contendo extrato foi avaliado em seu 

valor de pH original (pH 5,0). Espectros no UV-Vis foram obtidos entre 190 e 700 nm 

em intervalos regulares durante 60 dias, sendo o acompanhamento realizado a partir da 

absorbância no comprimento de onda de máxima absorção (λmax), que foi diferente para 

cada extrato e sabonete (Tabela 7). Foi feita a correção da absorbância em 700 nm para 

eliminar o efeito da turbidez.81 Todas as análises foram realizadas em duplicata.  
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 Tabela 7 – Comprimento de onda de máxima absorção das antocianinas (λmax) dos 

extratos estudados e do sabonete contendo extrato em PEG 1500. 

Tipo de extrato λmax / nm 

EXTPEG pH 1,0 515 

EXTPEG pH 5,0 455 

EXTmet pH 1,0 513 

EXTmet pH 5,0 494 

sabonete pH 5,0 497 

 

4.8 Análise estatística 

A análise estatística para os diversos parâmetros e os resultados foi obtida pelo 

teste t-student e na execução da Análise de Variância (ANOVA) realizadas com o apoio 

dos softwares Statistica 13.5.0 (StatSoft. Inc., Tulsa, EUA) e Microsoft Excel® 72. O nível 

de confiança utilizado foi 95% (α = 0,05). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Extração de antocianinas a partir do arroz negro quebrado (ANQ) utilizando 

solução de PEG 

A Figura 6 apresenta o espectro UV-Vis de uma solução do extrato de ANQ 

utilizando uma solução aquosa de PEG 1500 25% (m/m) em pH 1,0, à 25 ºC.   

Figura 6 – Espectro UV-Vis do extrato de antocianinas obtido do arroz negro quebrado 

(ANQ) em solução aquosa de PEG 1500 25% (m/m) em pH 1,0, à 25 ºC. 

  

O espectro obtido (Figura 6) é similar àqueles relatados na literatura para 

antocianinas,45,52,53 indicando que a estrutura do corante natural foi preservada após o 

processo de extração. Em 520 nm é possível observar a banda de absorção referente ao 

cátion flavílium, que é a forma majoritária da antocianina em valores de pH abaixo de 

3,0,45 e em 270 nm, a banda referente à pseudobase carbinol ou chalcona,53 que são as 

formas incolores das antocianinas em equilíbrio com o cátion flavílium.  

A eficiência da extração de compostos bioativos, como as antocianinas, com o uso 

de soluções de PEG pode ser relacionada ao fato de o polímero aumentar a solubilidade 

da antocianina no meio, devido à forte interação que ocorre entre os grupos hidroxila 

presentes em ambas as moléculas.82  
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Com base nestes resultados, estudos de extração de antocianinas utilizando ANQ 

e soluções de PEG, foram realizados em diferentes condições experimentais, por meio de 

abordagens multivariadas, para obter as melhores condições de extração, bem como 

informações detalhadas a respeito do comportamento do sistema.  

5.2 Planejamentos experimentais de triagem para extração de antocianinas do 

arroz negro quebrado (ANQ) em soluções aquosas de PEG 

Na primeira etapa do estudo multivariado foram executados quatro planejamentos 

fatoriais fracionários 24-1 (Resolução IV) com o objetivo de escolher o polímero mais 

adequado para o processo de extração. Para cada planejamento foi utilizado um PEG de 

massa molar diferente, 1500, 4000, 6000 e 10000, sendo as demais condições 

experimentais idênticas. A Tabela 8 mostra os resultados dos quatro planejamentos, dados 

em termos da absorbância do extrato diluído (Abs), no comprimento de onda de 520 nm.  

Tabela 8 – Variáveis e respostas (Abs-520 nm) dos planejamentos fatoriais fracionários 

24-1 (Resolução IV) para extração de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) em 

soluções aquosas de PEG. 

Ensaio 
t 

(h) 

CPEG 

(% m/m) 

T 

(ºC) 

mBBR 

(g) 

Abs 

PEG1500 

Abs 

PEG4000 

Abs 

PEG6000 

Abs 

PEG10000 

1 -1(5)1 -1(5) -1(25) -1(0,1) 0,102 0,099 0,086 0,091 

10 +1(25) -1(5) -1(25) +1(0,5) 0,331 0,356 0,331 0,344 

11 -1(5) +1(45) -1(25) +1(0,5) 0,481 0,410 0,269 0,384 

4 +1(25) +1(45) -1(25) -1(0,1) 0,096 0,094 0,054 0,081 

13 -1(5) -1(5) +1(45) +1(0,5) 0,373 0,378 0,397 0,375 

6 +1(25) -1(5) +1(45) -1(0,1) 0,093 0,098 0,097 0,113 

7 -1(5) +1(45) +1(45) -1(0,1) 0,092 0,111 0,075 0,083 

16 +1(25) +1(45) +1(45) +1(0,5) 0,4842 0,457 0,372 0,415 

173 0(15) 0(25) 0(35) 0(0,3) 0,277 0,272 0,255 0,267 

18 0(15) 0(25) 0(35) 0(0,3) 0,278 0,282 0,259 0,266 

19 0(15) 0(25) 0(35) 0(0,3) 0,275 0,273 0,251 0,236 
1Os valores entre parênteses indicam os níveis decodificados.2Os valores marcados em negrito 

correspondem as maiores absorbâncias de cada planejamento.3Os experimentos 17, 18 e 29 correspondem 

às replicatas no ponto central.  

Pode-se observar que a maior resposta para a maioria dos planejamentos foi obtida 

no ensaio 16, em que todas as variáveis se encontravam no nível +1. Apenas para o PEG 

6000 a maior absorbância foi obtida no ensaio 13. Para as diferentes condições avaliadas, 

não existe um efeito linear da massa molar do polímero sobre a resposta obtida, indicando 

que existe uma influência das demais variáveis sobre a forma como a mudança da massa 
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molar afeta o processo de extração. O potencial do sistema para extrair o corante é função 

de uma série de fatores, tais como: número de sítios de interação disponível, viscosidade 

do sistema, velocidade de difusão do corante no solvente, hidrofobicidade do meio e 

conformação da macromolécula de polímero, sendo que para PEG de diferentes massas 

molares estas propriedades respondem de forma diferente a alterações na temperatura e 

concentração do polímero. Para os PEG de menores massas molares estudados (PEG 

1500 e PEG 4000) a viscosidade contribui de modo a diminuir as respostas com o 

aumento da MM. Já para os PEG de maiores massas molares (PEG 6000 e PEG 10000) 

a hidrofobicidade passa a exibir uma maior influência no sistema, de modo que, ao 

aumentar a massa molar, a extração de antocianinas aumenta. Os espectros no UV-Vis 

dos ensaios de cada planejamento e as respectivas fotos estão apresentados nas Figuras 7 

e 8.   

Figura 7 – Espectros UV-Vis dos experimentos dos planejamentos fatoriais fracionários 

24-1 (Resolução IV) para extração de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) em 

soluções aquosas de PEG. (1) PEG 1500; (2) PEG 4000; (3) PEG 6000; (4) PEG 10000. 
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Figura 8 – Aspecto dos extratos de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) obtidos 

na execução dos planejamentos fatoriais fracionários 24-1 (Resolução IV) em soluções 

aquosas de PEG. 

 

As Tabelas 9, 10, 11 e 12 apresentam os efeitos dos parâmetros estudados para 

cada planejamento fatorial fracionário 24-1 (Resolução IV).  

Tabela 9 – Cálculo dos efeitos e do parâmetro p a partir dos dados do planejamento 

fatorial fracionário 24-1 para extração de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) em 

soluções de PEG 1500. 

Efeitos principais e de interação1 Valor de p 

x1 - t / h -0,0110 9,51×10-3 

x2 - CPEG / % (m/m) 0,0635 2,89×10-4 

x3 – T / ºC 0,00800 1,78×10-2 

x4 – mANQ / g 0,322 1,13×10-5 

x1×x2 0,0145 5,50×10-3 

x1×x3 0,0670 2,60×10-4 

x1×x4 -0,00850 1,58×10-2 
1Os valores dos efeitos destacados em negrito foram significativos a 95% de confiança. 

Tabela 10 – Cálculo dos efeitos e do parâmetro p a partir dos dados do planejamento 

fatorial fracionário 24-1 para extração de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) em 

soluções de PEG 4000. 

Efeitos principais e de interação1 Valor de p 

x1 - t / h 0,00180 6,97×10-1 

x2 - CPEG / % (m/m) 0,0353 1,20×10-2 

x3 – T / ºC 0,0213 3,20×10-2 

x4 – mANQ / g 0,300 1,69×10-4 

x1×x2 0,0133 7,66×10-2 

x1×x3 0,0313 1,52×10-2 

x1×x4 0,0108 1,10×10-1 
1Os valores dos efeitos destacados em negrito foram significativos a 95% de confiança. 
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Tabela 11 – Cálculo dos efeitos e do parâmetro p a partir dos dados do planejamento 

fatorial fracionário 24-1 para extração de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) em 

soluções de PEG 6000. 

Efeitos principais e de interação1 Valor de p 

x1 0,00670 1,40×10-1 

x2 -0,0353 6,38×10-3 

x3 0,0503 3,15×10-3 

x4 0,2643 1,15×10-4 

x1×x2 0,0343 6,75×10-3 

x1×x3 -0,00830 1,00×10-1 

x1×x4 0,0118 5,34×10-2 
1Os valores dos efeitos destacados em negrito foram significativos a 95% de confiança. 

Tabela 12 – Cálculo dos efeitos e do parâmetro p a partir dos dados do planejamento 

fatorial fracionário 24-1 para extração de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) em 

soluções de PEG 10000. 

Efeitos principais e de interação Valor de p 

x1 0,00500 7,27×10-1 

x2 0,0100 5,06×10-1 

x3 0,0215 2,27×10-1 

x4 0,2881 1,87×10-3 

x1×x2 0,00950 5,25×10-1 

x1×x3 0,0300 1,38×10-1 

x1×x4 -0,00500 7,27×10-1 
1Efeito significativo a 95% de confiança. 

Para o PEG 1500 todos os efeitos principais e de interação entre dois fatores foram 

significativos, sendo o efeito do tempo (x1) e da interação entre tempo e massa de ANQ 

(x1×x4) negativos. Para o PEG 4000, apenas o efeito principal do tempo (x1) não foi 

significativo no intervalo estudado, sendo a interação entre tempo e temperatura (x1×x3) 

o único efeito de interação significativo. Nos ensaios em que o PEG 6000 foi utilizado, 

as variáveis CPEG (x2), T (x3) e mANQ (x4), bem como as interações entre tempo e CPEG 

(x1×x2) exibiram efeito significativo e positivo sobre o sistema. Já para o PEG 10000, 

apenas a mANQ (x4) apresentou influência significativa no processo de extração de 

antocianinas, sendo essa também a variável mais influente para os demais polímeros. 

Além das diferenças de comportamento para os diferentes polímeros, o efeito da 

temperatura foi menos pronunciado para o PEG 1500 e o PEG 4000 (menores massas 

molares), bem como o efeito da CPEG foi menos pronunciado para os polímeros PEG 6000 

e PEG 10000 (maiores massas molares).  

A partir das informações disponíveis dos planejamentos fatoriais fracionários 

(Tabelas 8, 9, 10, 11 e 12), escolheu-se o PEG 1500 como o polímero mais adequado para 
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prosseguimento com os estudos de otimização. Mesmo os polímeros PEG 4000 e PEG 

10000 apresentando um potencial de extração próximo àquele observado para o PEG 

1500, este último possui uma menor viscosidade,32 sendo considerado de mais fácil 

manipulação e mais vantajoso em termos de aplicação. Para definir os parâmetros que 

influenciam a extração utilizando a solução de PEG 1500 de forma mais exata, foram 

executados os ensaios faltantes do planejamento fatorial 24, os quais são apresentados na 

Tabela 13. As condições do ensaio 12 proporcionaram o extrato com a maior 

concentração de antocianinas, sendo a temperatura no nível -1 (25 °C) e as demais 

variáveis no nível +1 (t = 25 h, CPEG = 45% (m/m) e mANQ = 0,5 g). Na Tabela 14 são 

apresentados os efeitos das variáveis e de suas interações, além da análise de variância. 

Tabela 13 – Experimentos faltantes do planejamento fatorial completo 24 (PEG 1500) e 

as respostas (Abs-520 nm) para extração de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) 

em soluções aquosas de PEG 1500. 

Ensaio t (h) CPEG (% m/m) T (ºC) mANQ (g) Abs 

2 +1(251) -1(5) -1(25) -1(0,1) 0,094 

4 +1(25) +1(45) -1(25) -1(0,1) 0,096 

6 +1(25) -1(5) +1(45) -1(0,1) 0,093 

7 -1(5) +1(45) +1(45) -1(0,1) 0,092 

8 +1(25) +1(45) +1(45) -1(0,1) 0,092 

9 -1(5) -1(5) -1(25) +1(0,5) 0,357 

12 +1(25) +1(45) -1(25) +1(0,5) 0,4872 

14 +1(25) -1(5) +1(45) +1(0,5) 0,465 

15 -1(5) +1(45) +1(45) +1(0,5) 0,353 
1Os valores entre parênteses indicam os níveis decodificados.2O valor marcado em negrito corresponde a 

maior absorbância do planejamento. 

Dentre as quatro variáveis estudadas, ao nível de significância de 0,05, apenas a 

temperatura não foi significativa (p = 9,12×10-1). Por outro lado, as variáveis t e mANQ 

foram significativas, sendo a mANQ a mais influente (p = 2,88×10-6) e com efeito positivo 

sobre o sistema. Em relação às interações entre duas e três variáveis e a interação entre as 

quatro variáveis, a maior parte foi significativa, comprovando a importância e 

necessidade do estudo multivariado nesse processo de extração. 
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Tabela 14 – Efeitos das Variáveis e análise de variância (ANOVA) a partir dos 

experimentos do planejamento fatorial completo 24 para extração de antocianinas do arroz 

negro quebrado (ANQ) em solução de PEG 1500. 

Efeitos Valor de p1 

Média 0,259 3,07×10-7 

x1 / t (h) 0,0248 4,33×10-2 

x2 / CPEG (% m/m) 0,0353 1,42×10-2 

x3 / T (ºC) -0,00100 9,12×10-1 

x4 / mANQ (g) 0,322 2,88×10-6 

x1×x2 0,00870 3,61×10-1 

x1×x3 0,0325 1,86×10-2 

x1×x4 0,0260 3,75×10-2 

x2×x3 -0,0345 1,53×10-2 

x2×x4 0,0345 1,53×10-2 

x3×x4 0,00580 5,35×10-1 

x1×x2×x4 0,00900 3,48×10-1 

x1×x3×x4 0,0283 2,91×10-2 

x2×x3×x4 -0,0358 1,35×10-2 

x1×x2×x3×x4 0,00230 8,04×10-1 

Regressão ------- 1,82×10-4 

Falta de ajuste ------- 4,06×10-3 

1 Os valores do parâmetro p destacados em negrito foram significativos a 95 % de confiança pelo teste t-

student.  

O efeito da temperatura sobre o rendimento da extração de antocianinas utilizando 

extração com solventes é geralmente significativo, sendo verificado que um aumento na 

temperatura promove um incremento da eficiência de extração devido ao aumento do 

coeficiente de difusão e da solubilidade das antocianinas no solvente utilizado.28,53 No 

caso do uso de soluções de PEG 1500 este comportamento não é observado pois tais 

soluções apresentam elevadas viscosidades em altas CPEG,63,83 responsáveis por diminuir 

o coeficiente de difusão das antocianinas no solvente e consequentemente inibir o efeito 

associado ao aumento de colisões moleculares que promoveriam uma maior transferência 

das antocianinas do ANQ para a solução, em temperaturas mais elevadas.  

Com os resultados obtidos foi possível avaliar se existe uma relação razoável entre 

as variáveis e a absorbância e verificar se essa relação pode ser representada por um 

modelo linear. Verificou-se que houve uma regressão significativa (p = 1,82×10-4), porém 

foi observada também uma falta de ajuste significativa (p = 4,06×10-3), sugerindo que o 
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sistema não é tão complexo e talvez possa ser modelado por regressões de ordens 

inferiores, por meio de metodologias de superfície de resposta (RSM).  

5.3 Planejamento composto central esférico (CCD esférico) para extração de 

antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) em soluções aquosas de PEG 1500 

A RSM foi aplicada ao sistema para estudar em mais níveis as variáveis 

selecionadas na triagem, com o objetivo de encontrar a região ótima de extração de 

antocianinas em soluções aquosas de PEG 1500. Os dados de absorbância dos extratos 

diluídos para cada ensaio estão apresentados na Tabela 15.  

Tabela 15 – Variáveis e respostas (Abs-520 nm) do planejamento composto central 

esférico 23 (CCD esférico 23) para extração de antocianinas do arroz negro quebrado 

(ANQ) em soluções aquosas de PEG 1500. 

Ensaio t (h) CPEG (% m/m) mANQ (g) Abs 

14 0(17,51) 0(45) +1,68(1,4) 1,1172 

7 -1 (13) +1(50) +1(1,2) 1,066 

2 +1(22) -1(40) -1(0,6) 0,537 

11 0(17,5) -1,68(36,59) 0(0,9) 0,791 

10 +1,68(25) 0(45) 0(0,9) 0,809 

9 -1,68(10) 0(45) 0(0,9) 0,739 

5 -1 (13) -1(40) +1(1,2) 1,102 

17 0(17,5) 0(45) 0(0,9) 0,769 

16 0(17,5) 0(45) 0(0,9) 0,769 

6 +1(22) -1(40) +1(1,2) 1,030 

1 -1 (13) -1(40) -1(0,6) 0,557 

12 0(17,5) +1,68(53,41) 0(0,9) 0,772 

153 0(17,5) 0(45) 0(0,9) 0,785 

3 -1 (13) +1(50) -1(0,6) 0,530 

13 0(17,5) 0(45) -1,68(0,4) 0,386 

4 +1(22) +1(50) -1(0,6) 0,522 

8 +1(22) +1(50) +1(1,2) 1,041 

18 0(17,5) 0(45) 0(0,9) 0,773 

1Os valores entre parênteses indicam os níveis decodificados.2O valor marcado em negrito corresponde a 

maior absorbância do planejamento.3Os experimentos 15, 16, 17 e 18 correspondem às replicatas no ponto 

central.   
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As fotos dos extratos diluídos e os respectivos espectros referentes aos ensaios 

realizados são apresentados nas Figuras 9 e 10, respectivamente. 

Figura 9 – Aspecto dos extratos de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) obtidos 

na execução do planejamento composto central esférico 23 (CCD esférico 23) em soluções 

aquosas de PEG 1500. 

 

 

Figura 10 – Espectros UV-Vis dos experimentos do planejamento composto central 

esférico 23 (CCD esférico 23) para extração de antocianinas do arroz negro quebrado 

(ANQ) em soluções aquosas de PEG 1500. 

 

Os coeficientes significativos a 95% de confiança (α = 0,05) foram concentração 

de polímero (b2), com coeficiente linear negativo (p = 3,85×10-2) e termo quadrático (b22) 

positivo (p = 2,41×10-2), a massa (b3) com coeficiente linear positivo (p = 1,32×10-6) e a 

interação tempo e massa (b13), com influência negativa (p = 4,85×10-2) (Tabela 16).  
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Tabela 16 – Coeficientes e valores do parâmetro p calculados pelo teste t-student a partir 

dos dados obtidos no planejamento composto central esférico 23 (CCD esférico 23) para 

extração de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) em soluções de PEG 1500. 

1Os valores do parâmetro p destacados em negrito foram significativos a 95 % de confiança pelo teste t-

student.  

A fim de avaliar o modelo quadrático proposto pelo CCD, realizou-se a ANOVA, 

sendo verificada uma regressão significativa (p = 3,98×10-6), mas também falta de ajuste 

significativa (p = 4,57×10-3). Apesar disso, o modelo foi considerado aceitável devido ao 

alto coeficiente de regressão linear (R2 = 0,983) obtido ao comparar os valores estimados 

com os experimentais (Figura 11). Essa controvérsia pode ser justificada pelo fato de que 

o erro aleatório das replicatas no ponto central (soma quadrática do erro puro) foi de 

magnitude muito baixa (0,0002), o que fez com que o erro do modelo (soma quadrática 

da falta de ajuste), apesar de baixo (0,01), fosse estatisticamente diferente daquele, de 

maneira que esse modelo foi então considerado adequado na descrição do comportamento 

dos dados experimentais investigados.28,84  

Coeficientes (b) Valor de p1 

b0 0,773 2,58×10-7 

b1 -0,000533 8,12×10-1 

b2 -0,00725 3,85×10-2 

b3 0,243 1,32×10-6 

b11 0,00637 5,80×10-2 

b22 0,00902 2,40×10-2 

b33 -0,00158 5,11×10-1 

b12 0,00738 7,05×10-2 

b13 -0,00863 4,85×10-2 

b23 0,00213 4,85×10-1 
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Figura 11 – Relação entre os valores de absorbância estimados e observados do 

planejamento composto central esférico 23 (CCD esférico 23). 

 

A equação polinomial com os coeficientes de regressão significativos para o 

processo de extração de antocianinas do ANQ é apresentada na Equação 6. 

𝐴𝑏𝑠 =  0,777 − 0,00725 𝐶𝑃𝐸𝐺  +  0,0906 𝐶𝑃𝐸𝐺
2  +  0,243 𝑚𝐴𝑁𝑄

−  0,00863𝑡 × 𝑚𝐴𝑁𝑄 

(6) 

A Figura 12 apresenta uma superfície de resposta do CCD esférico 23 realizado, 

que ilustra os efeitos da mANQ e da CPEG sobre a absorbância (Abs).  
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Figura 12 – Efeito da massa de arroz negro quebrado (mANQ) e da concentração de PEG 

(CPEG) na absorbância dos extratos de antocianinas. 

 

 

Observa-se que há uma curvatura muito sutil, e que a mudança na CPEG quando a 

mANQ é mantida constante praticamente não influencia a resposta. Por outro lado, para 

uma CPEG fixa, a resposta aumenta linearmente com o aumento da massa.  

Apesar da concentração de PEG ter sido considerada significativa pelo teste t-

student, seu efeito é muito menor que o da massa, o que pode ser facilmente visualizado 

pelo Diagrama de Pareto e pelo gráfico de probabilidade normal (Figuras 13 e 14, 

respectivamente). 

Figura 13 – Diagrama de Pareto obtido a partir dos dados do planejamento composto 

central esférico 23 (CCD esférico 23). 
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Figura 14 – Gráfico de probabilidade normal obtido a partir dos dados do planejamento 

composto central 23 (CCD esférico 23). 

 
 

Uma vez que praticamente apenas a variável mANQ influenciou na extração, e a 

CPEG teve efeito negativo, por interesses operacionais realizou-se um ensaio no nível -1,68 

para as variáveis CPEG e t, e no nível +1,68 para a variável mANQ (Tabela 6). Nesta nova 

condição (Abs = 1,329 ± 0,008) foi possível observar um incremento de 16% na 

absorbância do extrato diluído em relação ao ensaio de maior resposta da otimização. Por 

esse motivo, essa nova condição foi utilizada para os demais estudos, pois além de ser 

observado um aumento na quantidade extraída de antocianinas, conseguiu-se reduzir o 

tempo de extração e a concentração de PEG na solução, acarretando em uma diminuição 

de custos para aplicação.  

5.4 Comparação entre os métodos de extração 

Para fins de comparação da eficiência do método proposto, foi realizada a extração 

de antocianinas do ANQ utilizando metanol acidificado com ácido clorídrico 

(MeOH/HCl) como solvente extrator. A escolha deste solvente foi motivada por este ser 

considerado aquele com maior potencial de extração de antocianinas a partir de fontes 

diversas.25,30,62,85 De acordo com Metivier et al.,62 a extração usando metanol é 20% mais 

eficiente que aquela usando etanol e 73% mais eficiente que a extração em água.  

A concentração do extrato em solvente orgânico foi 148 ± 13 mg 100g-1 e o extrato 

em solução aquosa de PEG 131 ± 5 mg 100g-1. Apesar do extrato em metanol ser 11% 

mais concentrado que aquele em solução de PEG, tem-se o apelo pelo uso do PEG devido 



52 

 

à sua biocompatibilidade e utilização como componente de diversas formulações 

industriais,32,33,63 o que torna este extrato atrativo para uso direto no desenvolvimento de 

produtos de interesse comercial.  

5.5 Estabilidade dos extratos de antocianinas do arroz negro quebrado (ANQ) 

Os extratos contendo antocianinas em soluções de PEG 1500 e em tampão foram 

submetidos a um estudo de estabilidade da cor em 5, 25 e 40 ºC e valores de pH 1,0 e 5,0. 

A estabilidade foi acompanhada com base na variação do valor de absorbância no 

comprimento de onda máximo do espectro de cada extrato (Figuras 15, 16 e 17).  

Figura 15 – Espectros UV-Vis dos extratos de antocianinas mantidos à 5 ºC. (1) EXTPEG 

pH1,0; (2) EXTPEG pH 5,0; (3) EXTmet pH 1,0; (4) EXTmet pH 5,0. 
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Figura 16 – Espectros UV-Vis dos extratos de antocianinas mantidos à 25 ºC. (1) 

EXTPEG pH1,0; (2) EXTPEG pH 5,0; (3) EXTmet pH 1,0; (4) EXTmet pH 5,0. 
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Figura 17 – Espectros UV-Vis dos extratos de antocianinas mantidos à 40 ºC. (1) 

EXTPEG pH1,0; (2) EXTPEG pH 5,0; (3) EXTmet pH 1,0; (4) EXTmet pH 5,0. 

 

A Tabela 17 mostra os valores de absorbância no primeiro (Absi) e no último 

(Absf) dia de análise, que representam a média das replicatas realizadas (duplicata). A 

variação percentual na absorbância (% var) ao final de cada estudo foi calculada e também 

é apresentada.  

Tabela 17 – Valores de absorbância no λmax dos extratos no início (Absi) e no final (Absf) 

do estudo de estabilidade de antocianinas em diferentes temperaturas e pH. 

1extrato obtido em solução aquosa de PEG.2extrato obtido em MeOH/HCl e solubilizado em  tampão após 

evaporação do solvente.3todos os valores de Abs apresentados correspondem à média das replicatas, sendo 

o coeficiente de variação menor que 10%.   

pH 
 5 ºC 25 ºC 40 ºC 

 Absi
3 Absf % var Absi Absf % var Absi Absf % var 

1,0 
EXTPEG

1 1,06 0,876 -17,4 1,06 0,785 -25,9 1,06 0,373 -64,8 

EXTmet
2 0,734 0,562 -23,4 0,734 0,595 -18,9 0,734 0,521 -59,8 

5,0 
EXTPEG 0,378 0,301 -20,4 0,378 0,405 7,14  0,378 0,263 -30,4 

EXTmet  0,128 0,106 -17,2 0,128 0,116 -9,38 0,129 0,0685 -46,9 
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De forma geral, a absorbância dos extratos diminui com o tempo, sendo a % var 

dependente da temperatura, do pH do meio e do solvente no qual a antocianina foi 

dispersa. Para ambos os extratos e nos diferentes valores de pH, as maiores % var foram 

observadas a 40 ºC, no entanto a extensão da perda de cor foi dependente daquelas 

condições, sendo mais intensas em pH 1,0 no qual foram observadas reduções de 64,8 e 

59,8% no valor da absorbância após 60 dias nos extratos em PEG e tampão, 

respectivamente.  

Os gráficos de absorbância em função do tempo referentes às leituras realizadas 

entre o primeiro e o último dia nas temperaturas 5, 25 e 40 ºC são apresentados nas Figuras 

18, 19 e 20, respectivamente. A partir da Figura 20, é possível verificar que as taxas de 

variação da absorbância com o tempo nestas condições foram maiores entre o primeiro e 

o décimo segundo dia. Por outro lado, nas temperaturas de 5 e 25 ºC, a estabilidade da 

cor foi maior, sendo verificadas reduções de no máximo 25% no valor de absorbância.  

Figura 18 – Efeito do tempo na absorbância dos extratos à 5 ºC. (  ) EXTPEG pH 1,0;  

(  ) EXTPEG pH 5,0; (  ) EXTmet pH 1,0; (  ) EXTmet pH 5,0. 
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Figura 19 – Efeito do tempo na absorbância dos extratos à 25 ºC. (  ) EXTPEG pH 1,0;  

(  ) EXTPEG pH 5,0; (  ) EXTmet pH 1,0; (  ) EXTmet pH 5,0. 

 
Figura 20 – Efeito do tempo na absorbância dos extratos à 40 ºC. (  ) EXTPEG pH 1,0;  

(  ) EXTPEG pH 5,0; (  ) EXTmet pH 1,0; (  ) EXTmet pH 5,0. 
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A menor estabilidade dos extratos em pH 1,0 na temperatura de 40 oC está 

diretamente relacionada ao deslocamento do equilíbrio associado à  transformação do 

cátion flavílium (vermelho) em carbinol ou chalcona (incolor ou levemente amarelada), 

que é um processo endotérmico.85 Este comportamento foi evidenciado a partir da  

diminuição da intensidade da banda observada no  comprimento de onda de 515 nm. 

Então, em temperaturas elevadas, ocorre a degradação da estrutura das chalconas a 

compostos fenólicos incolores (ácidos fenólicos e aldeídos) e compostos poliméricos de 

coloração castanha.85,86 Pelo mesmo motivo, é observado uma redução da cor nos extratos 

em pH 5,0, em que a antocianina está predominantemente na forma de chalcona.2  

Com relação ao efeito do solvente no qual a estabilidade foi avaliada, na maioria 

das condições estudadas os extratos nos dois solventes apresentaram estabilidades 

equiparáveis durante os 60 dias, indicando que o polímero não afetou a estabilidade da 

antocianina e confirmando o potencial uso de soluções de PEG como solvente verde para 

extração de antocianinas.  

5.6 Estabilidade da cor do sabonete líquido comercial contendo extrato de 

antocianinas em solução de PEG 1500 

O extrato de antocianinas obtido do ANQ em solução de PEG 1500 foi 

diretamente adicionado para coloração de um sabonete líquido comercial incolor, uma 

vez que esse tipo de produto normalmente é produzido com a adição de polímeros (muitas 

vezes, PEG), que possuem a função de controlar a viscosidade e a densidade do 

cosmético.  

A estabilidade da cor do sabonete contendo extrato de antocianinas foi estudada 

em 5, 25 e 40 ºC. O pH do meio manteve-se igual ao valor inicial do pH do sabonete (pH 

5,0), não sendo alterado pela adição do extrato. A Figura 21 apresenta os espectros dos 

sistemas sabonete + extrato em diferentes temperaturas e nos diferentes dias de análise, e 

a Tabela 18 apresenta os dados de absorbância em relação ao tempo nas três temperaturas 

estudadas.   
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Figura 21 – Espectros UV-Vis dos sabonetes contendo extrato de antocianinas em PEG 

1500 (1) 5 ºC; (2) 25 ºC; (3) 40 ºC, em diferentes dias de análise. 

 

Tabela 18 – Dados de absorbância (λmax = 497 nm) em relação ao tempo (dias) no estudo 

de estabilidade do sabonete contendo extrato de PEG 1500 a 5, 25 e 40 ºC. 

t / dias 5 ºC 25 ºC 40 ºC 

1 0,555 0,555 0,555 

2 0,519 0,564 0,647 

3 0,523 0,595 0,638 

4 0,548 0,600 0,620 

8 0,550 0,599 0,603 

15 0,547 0,607 0,573 

22 0,531 0,628 0,555 

30 0,521 0,591 0,590 

50 0,471 0,553 0,538 

60 0,464 0,541 0,469 
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Apesar de pequenas variações na absorbância no comprimento de onda máximo 

para todas as temperaturas estudadas (Tabela 18), apenas à 40 ºC foi observada uma 

variação espectral, que ocorreu a partir do 30.º dia. Essa mudança, pode ter sido 

ocasionada pelo deslocamento do equilíbrio entre as formas que a antocianina pode se 

apresentar, não significando que houve, necessariamente, degradação do corante. A 

manutenção do perfil do espectro para as temperaturas 5 e 25 ºC indica que a estabilidade 

do extrato em relação à cor foi mantida mesmo quando este foi disperso no sabonete.  

Em relação à intensidade das bandas no λmax selecionado para o sabonete (497 

nm), a Abs à 5 ºC diminui durante todo o período de análise, sendo a % var de 6,49% no 

segundo dia e 16,4% após 60 dias.  Em contrapartida, nas temperaturas de 25 e 40 ºC 

observa-se um aumento na absorbância nas leituras subsequentes ao 1.o dia de análise, o 

que indica que o aumento da temperatura pode ter favorecido a formação de complexos 

entre as antocianinas e componentes do sabonete, como os surfactantes,87,88 causando o 

efeito hipercrômico. Esse efeito foi ainda mais pronunciado em 40 ºC, que no 2.o dia já 

apresentou uma hipercromia de 16,5% no pico referente à antocianina. Em 25 ºC esse 

fenômeno ocorreu mais lentamente, sendo no 2.o dia observado um aumento de apenas 

1,53%, que foi continuado até no 22.o dia, onde o aumento chegou a 13,2%. A partir do 

22.o dia o pico característico no espectro se tornou menos intenso. 

 Estes resultados indicam que além de a solução de PEG ser um agente extrator 

eficiente para antocianinas, o extrato obtido pode ser usado diretamente na formulação de 

produtos de interesse comercial. 

5.7 Extração de antocianinas de resíduos do beneficiamento de arroz negro: casca 

(CAN) e farelo (FAN) e comparação com a extração do arroz negro comercial 

(ANC), em solução aquosa de PEG 1500 

De modo a expandir as possibilidades de aproveitamento dos subprodutos e 

resíduos do beneficiamento do arroz negro, foi feita a extração de antocianinas a partir da 

CAN e do FAN. Para fins de comparação, usou-se também o ANC, comumente reportado 

na literatura como fonte para extração de antocianinas.52,53 As concentrações de 

antocianinas encontradas nos extratos provenientes da extração a partir de cada fonte são 

mostradas na Figura 22.  
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Figura 22 – Comparação da concentração de antocianinas dos extratos obtidos do arroz 

negro quebrado (ANQ), dos resíduos casca (CAN) e farelo (FAN) e do arroz negro 

comercial (ANC). Os valores de concentração mostrados no gráfico correspondem a 

média (n = 3). 

 

Observa-se que o FAN possui um teor de antocianinas muito maior que os demais 

subprodutos (ANQ e CAN) e que o ANC. Este resultado é devido ao FAN ser obtido na 

etapa de polimento do arroz e uma vez que as antocianinas estão concentradas 

principalmente na camada mais externa do grão (pericarpo), o FAN é mais rico neste 

pigmento.89,90  

Chen et al.25 extraíram antocianinas de diferentes espécies de arroz negro, obtendo 

concentrações que variaram de 79,5 - 473,7 mg 100g-1, que foram da mesma magnitude 

que os valores encontrados neste trabalho utilizando ANQ, CAN e ANC. Loypimai et al.2  

relataram a extração de 295 ± 2 mg 100g-1 de antocianinas do FAN utilizando a técnica 

de aquecimento ôhmico, sendo esse teor quase três vezes menor que o encontrado no 

presente estudo (883 ± 22 mg 100g-1). Jha et al.56 extraíram compostos fenólicos da CAN, 

com teor de antocianinas de apenas 3,39 mg 100g-1 usando uma combinação das técnicas 

ultrassom e micro-ondas. Apesar disso, estudos relacionados ao aproveitamento de 

subprodutos e resíduos da produção de arroz negro para extração de antocianinas ainda 

são muito limitados. O ANQ foi reportado como matéria-prima na produção de cerveja,91 

mas no melhor do nosso conhecimento, ainda não foram publicados estudos em que este 

foi usado como fonte de antocianinas. 
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6. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi desenvolvido um método de extração de antocianinas de 

subproduto e resíduos do beneficiamento do arroz negro utilizando como solvente 

extrator soluções aquosas de PEG, que são considerados solventes verdes. O método 

proposto mostrou-se tão eficiente quanto outros métodos bastante difundidos na literatura 

que fazem o uso de solventes tóxicos, permitindo extrair entre 131 e 883 mg 100g-1 de 

antocianinas, dependendo da fonte utilizada (ANQ, CAN, FAN ou ANC).  

As abordagens de otimização multivariada foram aplicadas com sucesso no estudo 

do efeito das variáveis no processo de extração, sendo a temperatura e o tempo não 

significativos na faixa estudada, e a concentração de PEG com influência negativa. A 

massa foi o fator de maior influência no processo de extração, sendo que, quanto maior a 

massa, maior a concentração do extrato (em termos de Abs). Além disso, com o CCD 

esférico 23 foi possível encontrar um modelo quadrático para descrever o comportamento 

do sistema com uma boa correlação com os dados experimentais (R2 = 0,983).  

A estabilidade do extrato obtido em PEG 1500 foi similar àquela obtida em 

solução tampão, e ao incorporar o extrato em PEG a um sabonete incolor comercial, este 

mostrou-se estável, principalmente à 5 e 25 ºC, indicando a potencial aplicação direta do 

extrato em produtos de interesse industrial.  

Em resumo, com o método desenvolvido foi possível apresentar uma alternativa 

eficiente, simples e verde aos métodos convencionais de extração, e, ainda, agregar valor 

a um subproduto e resíduos provenientes do beneficiamento do arroz negro. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Realizar a quantificação do extrato obtido, de modo a conhecer todos os componentes 

que foram extraídos do arroz negro e a respectiva concentração; 

 

• Para ampliar o conhecimento físico-químico sobre o sistema, estudar as interações 

que ocorrem entre PEG e antocianina no extrato, as interações entre surfactante e 

antocianina no sabonete, bem como as demais interações que possam ocorrer no 

extrato e no sabonete; 

 

• Estudar a complexação da antocianina com metais, o que tornará possível além de 

obter diferentes colorações do corante, aplicá-lo, por exemplo, na remoção e/ou 

identificação de metais em efluentes; 

 

• Expandir as possibilidades de aplicação do corante extraído, desenvolvendo um 

método para separar a antocianina do PEG e purificá-la; 

 

• Estudar a transposição do processo em escala de bancada para uma escala piloto. 
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