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RESUMO 

 

A antocianina (ACN) é um pigmento de origem natural com potencial aplicação como 

corante nas indústrias de alimentos. A ACN pode ser obtida de fontes naturais como cascas 

e polpas de frutas e vegetais de colorações roxas, vermelhas, azuis, a exemplos da uva, 

jabuticaba, berinjela, batata roxa e tomate. A capacidade de mudança na forma estrutural da 

ACN na presença luz, temperatura e oxigênio por exemplo, torna o pigmento instável. Uma 

forma de estabiliza-lo é através da obtenção de um material híbrido de ACN e uma matriz 

com propriedades adsorventes. Assim, esse estudo tem por objetivo desenvolver e 

caracterizar um biohíbrido à base de Laponita® e antocianinas da casca da berinjela. As 

ACNs foram extraídas da casca de berinjela pelo método de extração sólido-líquido. O 

solvente utilizado foi uma solução aquosa acidificada (ácido clorídrico- HCl 1%) de pH final 

igual a 1,0. Os ensaios de extração foram realizados em shaker a 35°C por 80 min. Os testes 

de adsorção foram realizados nas temperaturas de 20, 30 e 40ºC e pH 1-7. Então os modelos 

isotérmicos de Langmuir e Freundlich e cinéticos de Pseudo-primeira-ordem e Pseudo-

segunda-ordem foram ajustados aos dados. A capacidade de dessorção foi estudada em uma 

solução nas mesmas condições de pH e temperatura do extrato. As caracterizações do 

biohíbrido ACN-Lap foram feitas pela avaliação da cor, estrutura, composição e 

comportamento térmico. O extrato obtido apresentou coloração vermelha intensa, com 

quantidade de ACN total de 64,28 ± 17,49 mg/100 g de casca úmida. Das diferentes 

condições de adsorção estudadas as melhores foram 20°C e pH 1,0. O mecanismo de 

adsorção da ACN na Lap foi melhor explicado pelo modelo isotérmico de Langmuir e de 

cinética de pseudo-primeira ordem, assim, a adsorção da ACN na Lap é classificada como 

uma adsorção em monocamada e influenciada pelas interações físicas do extrato e da Lap. A 

Lap tem uma alta taxa de adsorção/dessorção em que 90,70 ± 1,30% da ACN foi adsorvida 

na Lap e 84,86 ± 7,44 % foram dessorvidos. Após a adsorção, o biohíbrido ACN-Lap em pó 

apresentou coloração roxa e manteve a característica de mudança de cor com alterações do 

pH, variando de vermelho a incolor, seguido de azul, verde e por fim o pigmento degradado 

amarelo. Os resultados apontam que a estrutura do ACN-Lap é amorfa, apresenta 

aglomerados e tamanho de partícula menor quando comparado a Lap pura que é cristalina 

com menores aglomerações e maiores tamanhos de partícula. Isso se deve a modificação 

ácida, proporcionada pela presença do HCl no extrato que levou ao aumento de área 

superficial e volume dos poros da Lap. Os mesmos resultados ainda apontam que houve a 

incorporação da ACN nas lamelas da Lap. Ainda a estabilidade térmica do biohíbrido ACN-

Lap foi superior as da Lap e M-Lap observado pois, mais temperatura foi necessária para 

remoção da água incorporada. Com base nesses resultados conclui-se que a Lap pode ser 

usada para recuperação de pigmentos ricos em ACN, como da casca de berinjela, de forma 

rápida. Também o biohíbrido ACN-Lap tem potencial aplicação como corante na indústria 

alimentícia.  

Palavras-chave: Materiais biohíbridos. Processos de separação. Corantes naturais. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Anthocyanin (ACN) is a naturally occurring pigment with potential application as a dye in 

food industries. ACN can be obtained from natural sources such as purple, red, blue fruit and 

vegetable peels and pulps, such as grapes, jabuticaba, eggplant, red potatoes and tomatoes. 

The ability to change ACNs structural form in the presence of light, temperature and oxygen, 

for example, makes the pigment unstable. One way to stabilize it is by obtaining an ACN 

hybrid material and a matrix with adsorbing properties. Hence, this study aims to develop 

and characterize a biohybrid based on Laponite® and anthocyanins from eggplant peel. The 

ACNs were extracted from the eggplant peel by the solid-liquid extraction method. The 

solvent used was an acidified aqueous solution (1% hydrochloric acid-HCl) with a final pH 

of 1.0. Extraction tests were performed in shaker at 35°C for 80 min. Adsorption tests were 

performed at temperatures of 20, 30 and 40ºC and pH 1-7. Then Langmuir and Freundlich 

isothermal models and Pseudo-first-order and Pseudo-second-order kinetics were fitted to 

the data. The desorption capacity was studied in a solution under the same pH and 

temperature conditions of the extract. The characterization of the ACN-Lap biohybrid was 

made by the evaluation of color, structure, composition and thermal behavior. The extract 

obtained was intense red in color, with total ACN amount of 64.28 ± 17.49 mg/100 g of wet 

peel. From the different adsorption conditions studied the best were 20°C and pH 1.0. ACN 

adsorption mechanism in Lap was better explained by Langmuir isothermal model and 

pseudo-first order kinetics, therefore, ACN adsorption in Lap is classified as a monolayer 

adsorption and influenced by the physical interactions of the extract and Lap. Lap has a high 

adsorption/desorption rate where 90.70 ± 1.30% of ACN was adsorbed on Lap and 84.86 ± 

7.44% was desorbed. After adsorption, the ACN-Lap biohybrid powder was purple in color 

and maintained the characteristic of color change with pH changes, ranging from red to 

colorless, followed by blue, green and finally the degraded yellow pigment. The results 

indicate that the ACN-Lap structure is amorphous, has smaller particle size and agglomerates 

when compared to pure crystalline Lap with smaller agglomerations and larger particle sizes. 

This is due to the acid modification provided by the presence of HCl in the extract that led to 

the increase in surface area and pore volume of Lap. Also points out that there was the 

incorporation of ACN in the layer of Lap. More, the thermal stability of the ACN-Lap bio-

hybrid was superior to that of Lap and M-Lap observed because more temperature was 

required to remove the incorporated water. From these results it can be concluded that Lap 

can be used to obtain ACN rich pigments such as eggplant peel quickly. And the ACN-Lap 

biohybrid has potential application as a dye in the food industry. 

 

Keywords: Biohybrid materials. Separation processes. Natural dyes.  
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DIAGRAMA CONCEITUAL 

      

 

O quê?  

 

Obtenção de um material biohíbrido (ACN-Lap) à base de antocianinas (ACN) 

extraídas da casca de berinjela, adsorvidas e estabilizadas em um silicato sintético Laponita® 

S-482 (Lap). 

 

 

Por quê? 

 

Necessidade de corantes naturais estáveis para uso na indústria alimentícia e 

valorização de resíduos. 

 

 

Estado da arte? 

 

● Existem estudos de extração de antocianinas de diversas fontes e métodos. O método 

de extração sólido-líquido com uso de solventes ainda é o mais utilizado; 

● O método de separação de antocianinas mais utilizado é o cromatográfico; 

● Estudos estão sendo realizados para recuperação de antocianinas em resinas 

macroporosas; 

● Existem estudos de recuperação de pigmentos com silicato sintético e 

argilominerais; 

 

 

Perguntas de pesquisa? 

 

● Quais são os melhores parâmetros para extração do pigmento da casca da berinjela 

(solvente, temperatura e tempo)? 

●  O extrato é sensível a mudança de pH? 

 

 

 

 



 

 

● É possível recuperar antocianinas da casca da berinjela através da adsorção em 

silicatos? 

● A Laponita® apresenta capacidade adsortiva?  

● O biohíbrido formado (antocianina/Laponita®) mantém a característica de mudança 

de cor com a variação do pH similar as antocianinas encontradas na casca de 

berinjela? 

● A antocianina pode ser estabilizada pela adsorção na Laponita®? 

● Existe a possibilidade de recuperação do pigmento adsorvido, pela dessorção em 

soluções? 

● O biohíbrido demonstra possibilidade de aplicação na indústria de alimentos?
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de corantes de fontes naturais é uma tendência na indústria de alimentos e 

bebidas, pela possibilidade de aplicação como substitutos de seus equivalentes sintéticos 

(CORTEZ et al., 2017). Isso se deve principalmente a conscientização sobre os riscos 

ambientais e aos possíveis efeitos colaterais como urticária, asma, erupções cutâneas e 

hiperatividade dos produtos químicos utilizados na síntese de corantes alimentares para os 

consumidores. O corante Tartrazina, por exemplo, foi classificado como aglutinante de DNA, 

tóxico para linfócitos humanos e contribuinte para a cirrose biliar (CAROCHO et al., 2014). 

Os corantes naturais de alimentos incluem antocianinas (ACNs), carotenoides, 

betalaínas e clorofilas. Além da aplicação como corante, as ACNs têm sido associadas à 

prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de câncer e de diabetes. Apresentam 

também efeito antiobesidade, anti-inflamatórios, antimicrobianos e antioxidantes 

(ALVAREZ-SUAREZ et al., 2014; FARIA et al., 2010; HE et al., 2011; KHOO et al., 2017; 

RODRIGUEZ-AMAYA, 2018; WANG et al., 2009). 

As ACNs podem ser obtidas de fontes naturais como de cascas e polpas de frutas, 

de vegetais e de flores de colorações roxas, vermelhas, azuis, a exemplos da uva, jabuticaba, 

berinjela, batata doce, tomate e rosélia. Devido à grande quantidade de antocianinas presentes 

na casca da berinjela já relatadas (45 a 85,7 mg/100g de casca úmida) (TODARO et al., 2009; 

WU et al., 2006), sua disponibilidade anual na região Sul e como forma de valorização do 

produto a berinjela foi utilizada nesse estudo. 

A berinjela (Solanum melongena L.) é um fruto nativo do sudeste da Ásia, mas 

atualmente disseminado pelo mundo, e com grandes produções na região Sul e Sudeste do 

Brasil. A obtenção do extrato de antocianinas a partir da casca fresca ou liofilizada da 

berinjela tem sido estudada principalmente por métodos de extração sólido: líquidos com uso 

de solventes orgânicos acidificados (SADILOVA; STINTZING; CARLE, 2006; WU et al., 

2006).  

A obtenção de ACNs em pó garantem a sua aplicabilidade no mercado, assim é 

fundamental que após o processo de extração seja realizado a concentração das ACNs 

presentes.  

Estudos prévios têm focado na separação da ACN dos extratos líquidos usando 

resinas macroporosas como as XAD-4, X-5, AB-8, LS-305 (obtidas por estireno-

divinilbenzeno). Nessa separação, a ACN é adsorvida na superfície da resina, produzindo 
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sistemas com alta concentração de ACN denominados biohíbridos (BURAN et al., 2014; 

CHANG et al., 2012; CHEN et al., 2016; DONG et al., 2015; YANG; ZHAO; LIN, 2016). 

Argilas e silicatos também estão sendo estudados na adsorção de corantes e são 

citados como bons adsorventes devido as cargas negativas na sua estrutura mineral, alta área 

superficial e a presença de poros (KAUSAR et al., 2018). Ainda a eficiência da adsorção em 

silicatos pode ser aumentada devido a mudanças estruturais promovidas por ativação ácida, 

por exemplo. Neste tratamento, a estrutura cristalina do silicato é modificada na presença de 

ácidos, dando-o uma característica amorfa (KOMADEL, 2016; LI et al., 2009). Alguns 

autores tem estudado a adsorção de corantes em argilas ou silicatos, como o azul de metileno 

adsorvido em ilita (WANG; WANG; WANG, 2013) e zeolita (ZHU et al., 2014), congo 

vermelho adsorvido por argila calcinada e cal (VIMONSES; JIN; CHOW, 2010), ou 

montmorilonita (WANG; WANG, 2008) e antocianinas adsorvidas em esmectita, saponita 

sintética e montmorilonita (OGAWA et al., 2017). 

Outro silicato com potencial uso como adsorvente é a Laponita® (Lap). A Lap é um 

silicato em camadas sintético com partículas em formato de discos, com aproximadamente 

25 nm de diâmetro e 1 nm de espessura (CUMMINS, 2007; SHICHI; TAKAGI, 2000). 

Estudos prévios indicaram que a Lap pode ser aplicada em produtos alimentícios e 

medicamentos devido a sua biocompatibilidade, não toxicidade e composição química livre 

de metais pesados e contaminantes orgânicos (GHADIRI et al., 2013; OLIVERA et al., 2019; 

VALENCIA et al., 2019).  

Até o presente momento nenhum estudo explorou as capacidades adsortivas e 

dessortivas da ACN usando Lap como uma forma de valorização da casca da berinjela.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver e caracterizar um biohíbrido à base de Laponita® e extrato de 

antocianinas da casca da berinjela com possíveis aplicações na indústria alimentícia. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

● Extrair e estudar a cinética de extração de ACN da casca de berinjela, pela técnica 

de extração sólido-líquido; 

● Estudar a cinética e a isoterma de adsorção da ACN na Lap; 

● Estudar o efeito do tempo, temperatura e pH na adsorção da ACN; 
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● Entender o processo de dessorção da ACN presente no biohíbrido em soluções 

aquosas acidificadas; 

● Caracterizar as propriedades físico-químicas e morfológicas do biohíbrido; 

● Avaliar a capacidade de obtenção de filmes inteligentes a partir do biohíbrido como 

aplicação. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 BERINJELA 

 

A berinjela (Solanum melongena L.), pertencente à família Solanaceae é um fruto 

oriundo de uma hortaliça arbustiva nativo do sudeste asiático e atualmente disseminado pelo 

mundo. No Brasil, o cultivo se dá principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e 

Paraná (HENZ; MORETTI; MATTOS, 2006). 

 No ano de 2017 a produção mundial de berinjela foi de aproximadamente 52 

milhões de toneladas em uma área de produção de 1 milhão de hectares. Em 10 anos a 

produção apresentou um aumento de 15 milhões de toneladas (FAO, 2019). 

Encontram-se no mercado brasileiro cerca de vinte cultivares de berinjela, estas 

cultivares diferem entre si em produtividade, formato, coloração, brilho dos frutos e 

resistência a doenças. As berinjelas podem apresentar-se nos formatos oblongo, cilíndrico 

alongado, alongado, oblongo alongado e nas colorações roxo, vinho-escuro-brilhante, roxo-

escuro-brilhante e preto. O tipo mais comum de berinjela é a de formato oblongo, de 

coloração roxo-escuro, brilhante e pedúnculo verde com peso médio variando entre 180-250g 

(RIBEIRO; BRUNE; REIFSCHNEIDER, 1998; SADILOVA; STINTZING; CARLE, 2006; 

WU et al., 2006).  

Para comercialização no Brasil, a Portaria n° 854 de 27 de novembro de 1975 é seguida 

para classificação e padronização dos frutos. Os frutos são separados em grupos pela cor da casca 

-claras, rajadas e escuras-, em classes, pelo comprimento dos frutos, em graúda (comprimento 

>190 mm e diâmetro >70 mm), média (comprimento entre 160 e 190 mm e diâmetro >60 mm) e 

miúda (comprimento entre 140 e 160 mm e diâmetro > 50 mm) e em subclasses, pelo diâmetro 

dos frutos -<5cm até >9cm-. Também podem ser classificados em tipos, relacionando aos 

defeitos encontrados nos frutos - danos por doença ou pragas, manchas ou queimaduras por 

exposição ao sol, mal formados, passados e deteriorados- (HENZ; MORETTI; MATTOS, 

2006; LUENGO et al., 1999). Na Figura 1 são apresentados os formatos e cores mais comuns 

de berinjela no Brasil. Para o nosso estudo a berinjela da figura 1(a) foi utilizada. 

Frutos de berinjela são conhecidos por serem baixos em calorias e ter uma 

composição mineral benéfica para a saúde humana. Eles também são uma rica fonte de 

potássio, magnésio, cálcio e ferro e apresentam características de alimentos funcionais 

(MICHALOJÉ; BUCZKOWSKA, 2008). 

 



23 

 

 

 

Figura 1- Formatos e classificação por coloração da casca de berinjela comum no Brasil (a) 

formato alongado, (b) formato oblongo, (c) formato cilíndrico alongado, (d) coloração clara, 

(e) rajadas (f) escuras. 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Henz; Moretti; Mattos (2006). 

 

2.2 ANTOCIANINA  

 

As antocianinas foram nomeadas pela primeira vez em 1835 pelo botânico alemão 

Ludwig Marquart, a partir das palavras gregas anthos (flor) e kyanos (azul). São o 

constituinte de maior importância de um grupo de substâncias conhecidas como flavonóides, 

que são pigmentos de plantas bioativos solúveis em água (GIUSTI; WROLSTAD, 2001; SUI 

et al., 2018) e são responsáveis pelas cores azuis, vermelho, roxo e estão presentes em frutas, 

flores e vegetais (CASTAÑEDA-OVANDO et al., 2009). 

Boulekbache-Makhlouf et al. (2013) extraíram antocianinas da casca da berinjela 

usando soluções de etanol, metanol e acetona. Spagna et al. (2003) utilizaram a casca da uva 

(a) 

(d) 

(b) 

(e) 

(c) 

(f) 
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para extração com soluções de ácido cítrico e tartárico. Outras fontes de obtenção de 

antocianinas foram repolho roxo (TORSKANGERPOLL; ANDERSEN, 2005), romã 

(SANTIAGO et al., 2014), açaí e fruto do palmiteiro juçara (INÁCIO et al., 2013), batata 

doce roxa (FAN et al., 2008), acerola, jambolão, juçara e guajuri (SOUSA DE BRITO et al., 

2007). 

A estrutura básica das antocianinas é composta por um núcleo chamado de 

antocianidina ligado a diversos açúcares e ácidos orgânicos. As antocianidinas são estruturas 

de íon flavílico (2-fenilbenzopirilio) (Figura 2- A) sendo caracterizado pela ausência de 

oxigênio cetônico na posição do C1 (KHOO et al., 2017), com substituintes hidroxila e 

metoxila variáveis que consistem em dois anéis aromáticos e um anel heterocíclico (Figura 

2 -B) apresentando um esqueleto básico C6-C3-C6 com um total de 15 carbonos 

(DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2008; SUI et al., 2018). As seis antocianidinas 

mais encontradas são cianidina que estão presentes em jabuticaba, figo, cereja, uva, cacau, 

ameixa, jambolão, amora; delfinidina presente na berinjela, romã e maracujá; pelargonidina 

em morango, amora vermelha e bananeira; peonidina em uva e cereja; malvidina encontradas 

na uva e feijão e petunidina presentes em frutas diversas (Figura 2). A distribuição dessas 

antocianidinas em frutas e vegetais é respectivamente 50%, 12%, 12%, 12%, 7% e 7% 

(CASTAÑEDA-OVANDO et al., 2009; RODRIGUEZ-AMAYA, 2016). 

 

Figura 2- Antocianidinas encontradas em alimentos. 

 

 

     Fonte: Adaptado de Rodriguez-Amaya (2016a). 

 

As antocianinas estão presentes nas plantas predominantemente em forma de 

glicosídeo. Os glicosídeos são compostos orgânicos formados por duas partes, uma glicona 
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e uma aglicona, que por hidrólise fornecem um ou mais açúcares (ANANGA et al., 2013). 

Uma antocianidina pode produzir diferentes tipos de antocianinas através da glicosilação ou 

acilação de diferentes porções de açúcar e ácidos fenólicos ou alifáticos (RODRIGUEZ-

AMAYA, 2018). O principal açúcar é a D-glicose, mas as antocianidinas também podem ser 

conjugadas com L-ramnose, D-xilose, D-galactose, arabinose e frutose (ANANGA et al., 

2013). 

 

2.2.1 Estabilidade da antocianina 

 

A utilização de antocianinas como corantes alimentares e ingredientes funcionais é 

limitada por sua baixa estabilidade e interação com outros compostos na matriz alimentar 

(RODRIGUEZ-AMAYA, 2018). A estabilidade da antocianina depende de diversos fatores, 

como a estrutura química, pH, temperatura, intensidade da luz, presença de oxigênio 

(ANANGA et al., 2013; KHOO et al., 2017; SUI et al., 2018). Também é influenciada pela 

estrutura da antocianidina, pelo anel heterocíclico e pela presença de grupos hidroxila ou 

metoxila (CASTAÑEDA-OVANDO et al., 2009). 

 

2.2.1.1 Influência do pH 

 

Em meios aquosos, as antocianinas sofrem transformações estruturais reversíveis 

com pH, o que leva a alterações de cores, isso ocorre devido à estrutura molecular das 

antocianinas ser de natureza iônica (KHOO et al., 2017). 

O cátion flavílico vermelho predomina em valores de pH abaixo de 2, nessa 

condição as antocianinas apresentam uma maior estabilidade que em condições alcalinas, a 

cianidina e a delfinidina são exemplos de antocianidinas estáveis. Em valores de pH 3-6, a 

hidratação rápida do cátion flavílico ocorre no C-2 para formar a pseudobase de carbinol 

incolor. O carbinol por tautomerização de abertura do anel dá origem à (Z) -chalcona, que 

pode isomerizar-se à (E) -chalcona. Em condições levemente ácidas a neutras, a 

desprotonação do cátion flavílico gera a base quinoidal azul (Figura 3). O pKa previsto de 

um cátion flavílico em uma solução tamponada é 1–3, o pKa da base quinonoidal e chalcona 

é 4–5 e o pKa dos monoânions quinonoidais e chalconas é 7,5–8,0 (CASTAÑEDA-

OVANDO et al., 2009; RODRIGUEZ-AMAYA, 2016).  
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Figura 3- Representação esquemática da mudança estrutural da antocianina na mudança de 

pH. 

 

Fonte: Adaptado de Mónica Giusti; Wrolstad (2001); Rodriguez-Amaya (2016a). 

 

2.2.1.2  Influência da temperatura 

 

O efeito da temperatura tem sido relatado como influência negativa na estabilidade 

das antocianinas. Güneşer (2016) ao estudar a degradação de betalaínas em leite de vaca sob 

a variação de temperatura (70, 80 e 90°C), indicou que a taxa de degradação aumentou com 

o aumento da temperatura e do tempo. Em outra pesquisa, Sui; Bary; Zhou (2016), relataram 

que soluções aquosas de antocianina com ou sem tratamento térmico mostraram excelente 

cor na temperatura de armazenamento de 4°C, no entanto, as soluções aquosas de antocianina 

tratadas termicamente a temperaturas mais altas perderam a cor mais facilmente do que 

aquelas aquecidas a temperaturas mais baixas durante o armazenamento. Ainda estudando a 

degradação de antocianina, Hellström; Mattila; Karjalainen (2013) relataram que a 

degradação de sucos de mirtilo, groselha e sucos mistos de frutas foi mais rápida a 

temperatura de 21°C, quando comparada as temperaturas testadas de 9°C e 4°C. Armazenar 

a temperatura de 9°C deu um aumento de mais de três vezes no tempo de meia-vida em 

comparação com a temperatura ambiente.  

 

2.2.2 Funções e aplicações da antocianina 

 

A adição de antocianinas nos alimentos tem sido amplamente estudada com o intuito 

de produzir alimentos com menos compostos sintéticos ou alimentos funcionais melhorando 

suas funcionalidades existentes e/ou criando novas, beneficiando a saúde dos consumidores 

(SUI et al., 2018). A aplicação de ACN em alimentos já foi estudada  em produtos lácteos, 
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como cream cheese, leite fermentado, milkshakes, em bebidas com pH baixo, e também em 

alimentos sólidas, como panquecas e omeletes (CORTEZ et al., 2017). Um corante alimentar 

natural e já consolidado no mercado é E163. O E163 confere coloração roxa a alimentos e é 

obtido a partir da casca da uva (KHOO et al., 2017). 

Estudos estão sendo realizados também na aplicação de antocianinas em 

embalagens, com objetivo de obtenção de embalagens inteligentes indicadoras de frescor. 

Essa forma de aplicação se baseia no fato de a antocianina ter a capacidade de mudança de 

cor com alterações de pH. É o caso do estudo de Choi et al. (2017) que produziram filmes 

indicadores de pH a partir de ágar e amido de batata com antocianinas extraídas da casca da 

batata doce roxa pela técnica de casting. Os resultados apontaram que o filme quando 

aplicado em carne de porco como sensor de deterioração apresentou alterações de pH e ponto 

de deterioração das amostras, passando da cor vermelha para verde. As análises de 

infravermelho e raio-x apontaram compatibilidade entre a matriz polimérica e a ACN. 

Outro estudo também em embalagens foi desenvolvido por Halász; Csóka (2018) 

que produziram filmes inteligentes a partir do extrato do bagaço de arônia e quitosana como 

matriz polimérica pela técnica de casting, apontaram que o filme apresentou uma boa 

resposta de mudança de cor (de vermelho a azul) na faixa de pH 1,0-10,0 e a integridade do 

filme foi mantida durante a variações de pH devido a compatibilidade entre os componentes. 

Aplicações também foram realizadas em encapsulação, com objetivo de estabilizar 

a ACN frente a ambientes externos como luz e temperatura e mantê-la disponível e com 

atividade para ser aplicada em alimentos e fármacos por exemplo. Em estudo realizado por 

Stoll et al. (2016) o bagaço de uva derivado do processamento de vinho foi utilizado como 

fonte de ACN para obtenção de microcápsulas de goma arábica e maltodextrina pela técnica 

de liofilização. Os resultados apontaram que até 91,5% da ACN ficou retida na cápsula e a 

formada por goma arábica apresentou maior atividade antioxidante.  

Ainda em aplicações as antocianinas são potenciais ingredientes para a indústria 

farmacêutica por oferecerem efeitos benéficos à saúde. Estudos na área farmacêutica 

mostraram que antocianidinas e antocianinas possuem atividades antioxidantes e 

antimicrobianas, melhoram a saúde visual e neurológica e protegem contra várias doenças 

não transmissíveis, como câncer e diabetes. Diferentes mecanismos e vias estão envolvidos 

nesses efeitos, incluindo a via de eliminação de radicais livres, via de ciclo-oxigenase, via de 

proteína-cinase ativada por mitogênio e sinalização de citocinas inflamatórias (ALVAREZ-

SUAREZ et al., 2014; FARIA et al., 2010; WANG et al., 2009). 

Outro estudo realizado na aplicação farmacêutica, pela primeira vez em homens pré-

hipertensos e não dislipidêmicos, evidenciou que as antocianinas aumentam os níveis de 
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colesterol HDL, mas não observaram nenhum outro efeito benéfico a curto prazo em relação 

a doenças cardiovasculares (HASSELLUND et al., 2013).  

 

2.2.3 Antocianinas da casca da berinjela 

 

A casca da berinjela é uma boa fonte de antocianina, de baixo custo e disponível em 

mercados em todo o mundo. Estudos apontam que a quantidade de antocianinas totais 

presentes na casca variam de 45 à 85,7 mg/100g de casca úmida (NIÑO-MEDINA et al., 

2017; SADILOVA; STINTZING; CARLE, 2006; TODARO et al., 2009; WU et al., 2006). 

Diferentes tipos de antocianinas foram identificadas na casca da berinjela. Wu et al. 

(2006) identificaram a delfinidina-3-rutinosídeo (Figura 4) como a antocianina majoritária 

na casca, em estudo realizado nos mercados dos Estados Unidos da América (EUA). 

Identificaram também delfinidina-3-glucosídeo e pela primeira vez a delfinidina-3-

rutinosídeo-5-galactosídeo. Outro estudo de Sadilova; Stintzing; Carle (2006) realizado com 

berinjelas de mercados na Alemanha encontraram também como predominante a delfinidina-

3-rutinosídeo, seguida da delfinidina-3-rutinosídeo-5-glucosídeo e outras de menor 

quantidade. 

 

Figura 4- Estrutura da antocianina delfinidina-3-rutinosídeo. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Niño-Medina et al. (2017). 

 

2.3 TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO 

 

A técnica de extração de antocianinas mais utilizada até hoje é técnica de extração 

sólido-líquido, por necessitar de baixos custos de operação, pequeno espaço físico e sem a 

necessidade equipamentos sofisticados, uso de solventes como a água e a condições de 
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temperatura e pressão ambientes. Essa técnica também chamada de lavagem ou lixiviação se 

baseia no princípio da dissolução da parte solúvel do sólido a ser estudado em um solvente 

específico (FOUST et al., 1982).  

Os solventes mais comuns são os solventes orgânicos como acetona, metanol e 

etanol, devido a solubilidade das ACNs nessas soluções. Porém apresentam pontos negativos 

por apresentarem altas toxicidades. A extração a base de água é considerada a mais ecológica 

(KHOO et al., 2017). Vários estudos de extração de antocianinas com a técnica de extração 

sólido-líquido com uso de solventes foram realizados e alguns deles estão relatados na Tabela 

1. 

Outras técnicas emergentes têm sido estudadas para extração sem uso de solventes 

orgânicos ou com métodos combinados, como o uso de processos a alta pressão, com fluidos 

a temperatura supercríticas ou subcríticas, ultrassom, campo elétrico pulsado, uso de 

solventes eutéticos.  

Como é o caso do estudo de Agcam; Akyildiz; Balasubramaniam (2017) que 

relataram a extração de antocianinas da polpa de cenoura preta pré-tratadas com água por 

termossonicação a 102,4 W e 24 kHz por 1-20 min, 20.5-409.6 J/g de energia e temperatura 

entre  5-50°C e mostraram que houve sinergia entre a combinação de ultrassom e temperatura 

para a extração de pigmentos de antocianina, conseguindo bons resultados de extração 

variando entre  178,96 – 206,76 mg de ACN totais/L nas condições citadas. 

E de Wang et al. (2018) que desenvolveram um método para extração de 

antocianinas do goji berry preto (Lycium ruthenicum) com uso de água subcrítica .Obtendo 

na melhor condição (55 min a um flux de 3,0 mL/min a 170°C e 6,8 MPa) quantidade de 

antocianina de  26,33%. Relataram ainda que uma quantidade mais de antocianinas e 

atividade antioxidante foi obtida quando comparada o método de extração com água aquecida 

ou metanol. 

As vantagens do uso dessas técnicas quando comparadas a extração sólido-líquida 

são o uso de solventes menos agressivos e não tóxicos, maior possibilidade de variáveis no 

processo, redução de tempo, temperaturas mais baixas e altas capacidades extrativas, mas 

apresentam maiores custos de operação principalmente na obtenção de equipamentos 

(ONGKOWIJOYO; LUNA-VITAL; MEJIA, 2018).
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Tabela 1- Extração de antocianinas de diversas fontes pela técnica sólido-líquido. 

Fonte: A autora (2020).

Fonte de 

antocianina 

Metodologia de extração Condições de extração Resultados principais Referência 

Casca de uva 

(Vittis vinifera) 

10 g em 25 mL de solução aquosa 

de ácido tartárico e cítrico em 

concentrações entre 0,25 e 2% 

25°C/ 20 min O decréscimo no valor de pH de 2,90 

para 2,30 aumentou a quantidade de 

antocianinas extraídas. A concentração 

de 0,75% de ácido tartárico foi a mais 

eficiente 

Spagna et al. (2003) 

Milho roxo seco 

(Zea mays L.) 

1 g de pó seco adicionada de 50 mL 

de solução aquosa de etanol de 0-

100%; metanol; água e uma solução 

aquosa de acetona 70%. Todos 

acidificados com 0,01% de HCl 6N 

Temperatura ambiente a 

100 rpm/ 120 min 

O maior rendimento foi entre 40-60% 

de etanol de 13,5 mg de ACN/g de 

milho seco em 45 min. A presença de 

acidez afetou positivamente a extração 

Lao; Giusti (2018) 

 

Cereja         

(Prunus avium) 

Soluções aquosas acidificadas com 

0,1 % de HCl 12 N de etanol e 

metanol de nas concentrações de 0-

100% 

Temperatura entre 4 e 

70°C/ 30 min e 24 h 

Melhor condição foi a 90 min e 37°C e 

a razão solvente/sólido de 10 mL/g com 

100% etanol acidificado. Não teve 

diferença entre o uso de etanol e 

metanol 

Blackhall et al. 

(2018) 

Casca da berinjela 

(Solanum 

melongena) 

Soluções de ácido málico e ácido 

tartárico variando o pH de 2,30 a 

2,90, além de solução aquosa de 

etanol acidificado com pH de 1,60. 

40°C/ concentração de 

solvente 1,25% 

Extrações de (mg de ACN/100g de 

casca úmida) 76,44±3,82, 69,40±3,47, 

65,79±3,26 para etanol, ácido málico e 

tartárico respectivamente 

Todaro et al. (2009) 

Casca de berinjela 

(Solanum 

melongena) 

10 mL de solvente (70% etanol, 

70% metanol e 70% acetona 

acidificados com 0,2% de ácido 

fórmico) foram adicionados a 1 g de 

casca seca 

40 min em agitação Extrações de (mg de ACN /100g de 

casca seca) 51,56±4,87, 82,83±1,07, 

62,92±0,15 para acetona, metanol e 

etanol respectivamente 

Boulekbache-

Makhlouf et al., 

(2013) 
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2.4 PROCESSOS DE SEPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PIGMENTOS 

 

A separação de antocianinas de extratos é realizada por vários métodos 

cromatográficos. Isso inclui cromatografia de camada fina, cromatografia de contracorrente 

de alta velocidade (HSCCC), cromatografia líquida de alto desempenho, cromatografia em 

coluna de celulose e cromatografia de pares de íons de fase reversa, bem como cromatografia 

em fase gasosa e separação por membranas (KHOO et al., 2017; LU et al., 2011; SCHWARZ 

et al., 2003). No entanto, estes métodos apresentam desvantagens, por despenderem maior 

tempo e trabalho, maiores custos de processo, má recuperação de compostos e inadequado 

para a produção industrial em larga escala (CHEN et al., 2016; SCHWARZ et al., 2003).  

Alguns autores têm investigado com outra forma de recuperação de antocianinas e 

pigmentos em geral, pelo uso das resinas macroporosas e argilominerais, através do processo 

de adsorção (CHEN et al., 2016). 

A adsorção é um fenômeno de superfície em que ocorre a concentração de materiais 

que estão presentes em uma fase fluida, líquida ou gasosa na superfície de corpos sólidos 

espontaneamente (BAJPAI; RAJPOOT, 1999). O material a ser adsorvido é o adsorbato e o 

material sólido o adsorvente. A adsorção é amplamente aplicável para remoção de corantes 

(CORDA; KINI, 2018). 

A adsorção pode ser classificada como química ou física, dependendo da natureza 

das forças envolvidas. A adsorção física envolve forças de Van der Waals, ligações de 

hidrogênio, e trocas iônicas e ocorre quando as forças intermoleculares de atração das 

moléculas na fase fluida e da superfície sólida são maiores que as forças atrativas entre as 

moléculas do próprio fluido.  Enquanto a adsorção química ou quimissorção ocorre pela 

interação química entre o fluido e o sólido adsorvente, envolvendo forças eletrostáticas e 

ligações covalentes. A troca iônica é outra operação similar a adsorção química e ocorre 

quando na estrutura da resina sólida  existe um íon que tem a capacidade de ser substituído 

por um outro íon especifico da fase fluida (BAJPAI; RAJPOOT, 1999; FOUST et al., 1982). 

 

2.4.1 Efeitos dos parâmetros da adsorção 

 

Alguns parâmetros de processo influenciam na adsorção, como a temperatura, 

tempo de contato, pH, concentração inicial de corante, tipo e tamanho de partícula do 

adsorvente e a agitação (CORDA; KINI, 2018) 
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Um processo de adsorção é de natureza endotérmica se na sorção de corante no 

adsorvente for observado um aumento devido ao aumento da temperatura, isso se explica 

pelo aumento da molhabilidade das moléculas de corante e do número de locais ativos para 

a adsorção. Exotérmica se houver uma queda na capacidade de adsorção com o aumento da 

temperatura (CORDA; KINI, 2018; SALLEH et al., 2011). 

O tempo de contato da solução com o adsorvente irá depender do tipo de adsorvente 

usado e da porcentagem de remoção esperada do adsorvente, o tempo ideal de contato pode 

variar de alguns minutos a algumas horas. Rápidas adsorções sugerem alta afinidade entre o 

corante e o adsorvente (CORDA; KINI, 2018). 

A concentração inicial de corante e a porcentagem de remoção estão inversamente 

relacionados, pois os locais ativos são saturados na presença de maior concentração inicial. 

Estudos indicaram que alcançar o equilíbrio com menor concentração do corante era muito 

mais fácil em comparação aos níveis mais altos de concentração (SALLEH et al., 2011). 

Para a influência do adsorvente se observa que, com o aumento da dosagem de 

adsorvente, a eficiência do processo melhora, pois aumenta os sítios ativos disponíveis para 

adsorção do corante, mas, o aumento da dose de adsorvente encarece o custo e se torna um 

fator limitante e, portanto, é necessário considerar uma dosagem ideal para qualquer processo 

de adsorção (SALLEH et al., 2011). (El Qada; Allen; Walker (2008) estudaram o processo 

de adsorção de azul de metileno em carvão ativado por vapor e observaram que a capacidade 

de adsorção do adsorvente aumentou com um tamanho de partícula menor. 

 

2.4.2 Modelagem matemática do processo de adsorção 

 

Os dados de adsorção podem ser apresentados em curvas características e em 

seguida modelados através de modelos empíricos.  As isotermas de adsorção descreveram a 

relação entre a capacidade de adsorção de equilíbrio do adsorbato adsorvido no adsorvente e 

a concentração de equilíbrio do adsorbato no líquido a uma temperatura constante (CHEN et 

al., 2016). 

Os Modelos de Langmuir (Eq. 1) e Freundlich (Eq. 2) têm sido os mais estudados 

em processos de adsorção de pigmentos em materiais inorgânicos (CHANG et al., 2012; 

CHEN et al., 2016; SAITO et al., 2005; WANG; WANG; WANG, 2013).  

 

𝑄𝑒 =
𝑄𝑚 𝐾𝐿 𝐶𝑒

1+ 𝐾𝐿 𝐶𝑒
                                                                           (1) 

 

𝑄𝑒 = 𝐾𝐹 𝐶𝑒
1/𝑛

                                                                          (2) 
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Onde 𝐶𝑒 (𝐶𝑡 = 15 𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝑒) é a isoterma de adsorção no equilíbrio para o conteúdo 

total de ACN no extrato no equilíbrio (mg/L); 𝑄𝑒 é o conteúdo total de ACN adsorvido na 

Lap no equilíbrio (mg/g); 𝑄𝑚 é a capacidade máxima de adsorção (mg/g); 𝐾𝐿 é a constante 

de Langmuir (L/mg); 𝐾𝐹 (L1/n mg(1-1/n)/g) e 𝑛 (adimensional) são as constantes de  Freundlich. 

O modelo isotérmico de Langmuir descreve a adsorção em monocamada em uma 

superfície homogênea sem interação entre moléculas adsorvidas adjacentes. O modelo 

isotérmico de Freundlich reflete o processo de adsorção em uma superfície heterogênea e é 

adequado para descrever a adsorção em uma faixa estreita de concentração de soluto 

(KARIMI; TAVAKKOLI, 2019). 

Outra possível modelagem aos dados de adsorção é através da cinética de adsorção.  

A cinética de adsorção é essencial para decidir o tipo ou o adsorvente mais adequado para 

um processo, sendo governado por duas propriedades principais do adsorvente, a capacidade 

de adsorção e a taxa de adsorção (CORDA; KINI, 2018). 

Dois modelos têm sido muito utilizados em estudos para modelagem dos dados de 

cinética, são eles Pseudo-primeira-ordem (Eq. 3) e Pseudo-segunda-ordem (Eq. 4)  (CHANG 

et al., 2012; CHEN et al., 2016; WANG; WANG; WANG, 2013; ZHOU et al., 2012). 

 

𝑄𝑡 = 𝑄𝑒 − 𝑄𝑒 𝑒−𝑘1𝑡                                                                  (3) 

 

𝑄𝑡 =
𝑘2 𝑄𝑒

2 𝑡

1+𝑘2 𝑄𝑒 𝑡
                                                                            (4) 

 

Onde 𝑄𝑡 é a quantidade de ACN adsorvida na Lap (mg/g) no tempo de contato 𝑡 

(min) (𝑄𝑡 = 𝐶𝑡/concentração de Lap em g/L); 𝑘1 (1/min) e 𝑘2 (g/mg min) são constantes dos 

modelos associados com a taxa de adsorção.  

 

2.4.3 Aplicações e usos da adsorção  

 

Além de ser uma forma de separação, a complexação de componentes biológicos 

pode gerar um novo material com propriedades melhoradas e com maiores possibilidades de 

aplicação, chamado de biohíbrido. O biohíbrido é um híbrido composto por espécies (macro) 

moleculares produzidos biologicamente (RUIZ-HITZKY; DARDER; ARANDA, 2008). A 

incorporação de corantes naturais e sintéticos em materiais inorgânicos está sendo 
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reconhecido como um método promissor para melhorar estabilidade aliado a produção de 

compósitos não tóxicos e amigáveis ao meio ambiente (TAGUCHI et al., 2018). 

As resinas macroporosas surgem como alternativa para a separação de antocianinas 

dos materiais vegetais, por apresentarem boa seletividade, alta resistência mecânica e alta 

velocidade de adsorção (CHEN et al., 2016). Como no estudo de Chang et al. (2012) em que 

estudaram nove resinas macroporosas feitas de estireno-divinilbenzeno (XAD-4, SP-207, X-

5, AB-8, LS-610B, LS-305, LS-305A, HPD-100, DM-21) na separação do extrato de 

antocianinas presente na flor de rosélia. E Buran et al. (2014) que também adsorveram 

antocianinas de mirtilo em resinas macroporosas de amberlite (XAD761, XAD4, XAD1180, 

XAD7HP e FPX66) com capacidade de adsorção variando entre 79,8% e 99,8%. 

Argilominerais também têm sido estudados como materiais adsorventes para 

diferentes substâncias a fim de otimizar ou dar aplicações específicas aos novos compostos 

(KOHNO et al., 2011a; OGAWA et al., 2017; SAITO et al., 2005). 

  

2.5 ARGILOMINERAIS 

 

Argilominerais são os minerais constituintes das argilas que as conferem suas 

principais características e propriedades. Os argilominerais, são constituídos essencialmente 

por partículas com ao menos uma das dimensões abaixo de 2 μm, ainda alguns argilominerais 

podem apresentar dimensões na escala nanométrica de 1 a 100 nm. Na composição química 

dos argilominerais aparecem elementos essenciais como a sílica (SiO2) e a alumina (Al2O3), 

além de óxidos de ferro (Fe2O3), magnésio (MgO), cálcio (CaO), sódio (Na2O), potássio 

(K2O) e outros, bem como quantidades variáveis de água. Os argilominerais também são 

chamados de silicatos em camadas e filossilicatos (GHADIRI; CHRZANOWSKI; 

ROHANIZADEH, 2015; KAUSAR et al., 2018). 

Certos tipos de modificações podem ser feitos com objetivo de aumentar a 

capacidade de adsorção em argilominerais, pelo aumento da área de contato, dos poros e 

diminuição do tamanho das partículas. Uma dessas formas que tem sido muito estudada é a 

ativação ácida (KOMADEL; MADEJOVÁ, 2006; PÁLKOVÁ et al., 2010; ZIMOWSKA et 

al., 2013). 

A ativação ácida é um tratamento químico utilizado em argilas, normalmente com 

uso de ácido clorídrico ou sulfúrico, que apresenta efeito de aumento na eficiência de 

adsorção devido a remoção dos cátions trocáveis entre as camadas, aumentando a carga 

negativa total dos argilominerais. O processo de ativação ocorre pela penetração dos prótons 

nas camadas minerais que atacam os grupos estruturais OH. A desidroxilação resultante 

ocorre devido a liberação sucessiva dos átomos centrais da estrutura octaédrica bem como à 



35 

 

 

 

remoção dos íons Al+ das folhas tetraédricas. O sólido resultante contém camadas inalteradas 

e sílica amorfa (KOMADEL, 2016).  

O adsorbato pode ser adsorvido nos argilominerais de diferentes formas. Na 

superfície, pelas bordas ou pelos espaços entre as camadas e entre as partículas de argila 

(Figura 5) (GHADIRI; CHRZANOWSKI; ROHANIZADEH, 2015). 

 

Figura 5- Diferentes formas de adsorção em argilominerais. 

 

 

Fonte: Adaptado de Ghadiri, Chrzanowski, Rohanizadeh (2015). 

 

Existem estudos de produção de materiais híbridos à base de pigmentos e argilas. O 

pigmento Maya blue (azul Maia) por exemplo comercializado a muito tempo, é um pigmento 

híbrido produzido a partir do pigmento de origem biológica índigo e um argilomineral natural 

(paligorskita ou sepiolita) (VAN OLPHEN, 1966). 

Estudos de separação de compostos com silicatos e argilas foram aplicados para 

adsorção de contaminantes, pigmentos e na obtenção de materiais biohíbridos. A seguir são 

listados alguns estudos de separação de compostos pelo uso de silicatos/argilominerais: 

Zhu et al. (2014) relatou a adsorção de azul de metileno e verde malaquita em argila 

zeolita modificada na presença de óxido de grafeno e Wang; Wang; Wang (2013) também 

adsorveram azul de metileno em materiais argilosos.  

Ogawa et al. (2017) complexou antocianinas extraídas da batata doce roxa com 

argilominerais em camadas do grupo esmectita, uma saponita sintética e uma montmorilonita 

natural. O biohíbrido obtido é composto por componentes quimicamente estáveis, não 

tóxicos e que não agridem o meio ambiente. Outro estudo também obteve um híbrido de 
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antocianinas e argilominerais com objetivo de estabilizar o pigmento, utilizando antocianinas 

extraídas do açaí adsorvidos em montmorilonita e saponita (TEIXEIRA-NETO et al., 2012). 

Kohno et al. (2009) e Kohno et al. (2011b) estabilizaram antocianinas e corante 

urucum respectivamente por intercalação em montmorilonita para avaliar o efeito da 

adsorção na estabilidade do pigmento. O corante de urucum adsorvido na montmorilonita 

apresentou maior fotoestabilidade quando comparado ao corante urucum puro, porque as 

moléculas do corante foram protegidas do oxigênio pela estrutura em camadas da 

montmorilonita. 

Saito et al. (2005) estudaram a formação de um bio-conjugado entre o pigmento 

biliverdina e um mineral argiloso a esmectita, com o objetivo de aumentar a fotoestabilidade 

do pigmento. Para isso utilizaram uma solução de benzeno e álcool metílico (7:3 v/v), por 1 

h em shaker a 25°C. 

Recentemente o interesse em nanopartículas apresentou um aumento devido suas 

propriedades como a reatividade superficial (BIPPUS; JABER; LEBEAU, 2009). Um 

argilomineral sintético que apresenta essas propriedades é a Laponita®. Existem vários tipos 

de Laponita® disponíveis para diferentes aplicações comerciais. A RD e a XLG estão sendo 

usadas em produtos de limpeza, revestimentos de superfície e esmaltes de cerâmica, para 

remoção de impurezas, metais pesados, produtos de higiene pessoal e cosméticos. Estudos 

também estão sendo realizados na produção de hidrogéis e filmes (CUMMINS, 2007; 

VALENCIA et al., 2019). 

 

2.5.1 Laponita® 

 

A Laponita® é um filossilicato trioctaédrico sintético do grupo das hecterotitas, tem 

como fórmula química Na0,7
+((Si8Mg5,5Li0,3)O20(OH)4)

-0,7 (CUMMINS, 2007; DANIEL; 

FROST; ZHU, 2008). Por ser um silicato sintético a Lap apresenta uma maior pureza química 

e não contém íons metálicos oxidantes como Fe3+ e Mn4+ comumente encontrados em argilas 

naturais (BERNARDINO; CONSTANTINO; FARIA, 2018).  

Em um único cristal duas camadas coordenadas tetraédricamente preenchidas por 

átomos de Si (Silício) ligados por O (Oxigênios) formam as camadas externas da estrutura. 

A camada interna é coordenada octaédricamente e é constituída por átomos de Mg 

(Magnésio) e Li (Lítio) ligados por grupos de O e OH (hidroxila). No espaço entre as camadas 

se encontram os cátions de Na+ (Sódio) (BIPPUS; JABER; LEBEAU, 2009). A Lap possui 

grupos hidroxila reativos e disponíveis para ligação de hidrogênio presentes nas bordas na 

forma de grupos silanol (Si-OH) e no interior da folha de argila na forma de grupos Mg – 

OH ou Li – OH (BERNARDINO; CONSTANTINO; FARIA, 2018; DANIEL; FROST; 



37 

 

 

 

ZHU, 2008). As faces do cristal presentam carga negativa e a bordas cargas positivas 

(CUMMINS, 2007). Os cristais de Lap se apresentam em forma de disco quase uniformes, 

com tamanho da célula unitária de 0,53 x 0,92 x 1 nm, sendo muito menores que argilas 

naturais. Quando em pó seco os cristais da Lap se agrupam em pilhas através dos íons de 

sódio da região interlamelar (CUMMINS, 2007; KOMADEL; MADEJOVÁ, 2006). 

A Laponita® S-482, que foi utilizada nesse estudo, é uma variedade da Laponita® 

quimicamente coordenada com (1-hidroxietilideno)bisfosfonato (BRUNIER et al., 2016).  

Na Figura 6 é apresentado a estrutura de um cristal de Lap e sua forma de disco. 

 

Figura 6- Estrutura de uma partícula de Laponita®. 

 

 
                

 

Fonte: Adaptado de Cummins (2007). 

 

O desenvolvimento de materiais mesoporosos tem sido muito estudado devido a 

potencial aplicação como catalisador e adsorventes. Essas modificações promovem uma 

maior área superficial resultante da combinação de micro e mesoporosidade e alta 

estabilidade térmica (PÁLKOVÁ et al., 2010) 

A estabilidade da dispersão de Lap é sensível ao pH. Em pH 10,0 não ocorre 

dissolução de partículas devido à baixa concentração de íons de hidrogênio, proibindo assim 

a liberação dos compostos da estrutura. A dissolução ocorre em soluções aquosas com pH 

menor que 9,0. Relatou-se também uma precipitação de sílica coloidal entre valores de pH 

7,0 e 8,0. A reação da Lap na presença de pH ácidos resultam em sílica amorfa com alta área 

superficial específica, aumento de volume de poros, e de densidade de carga superficial (AU; 

LEONG, 2015; LI et al., 2009). 

Bernardino; Constantino; Faria (2018) investigaram a interação entre o 

dehídroindigo (DHI) e a Lap pelo processo de adsorção. Observaram que DHI apresenta um 

aumento na estabilidade fotoquímica ao interagir com a Lap. Indicam também que a ligação 



38 

 

de hidrogênio entre um átomo de nitrogênio DHI e os grupos Si-OH ou M-OH é a principal 

responsável pelo comportamento presente no sistema DHI + Lap. 

Na Tabela 2 são apresentados em resumo estudos realizados em adsorção 

envolvendo resinas macroporosas e argilominerais incluindo a Laponita®. 

 

Tabela 2- Estudos realizados em adsorção e na obtenção de materiais híbridos. 

 

Matriz adsorvente Composto adsorvido Referência 

Argilas Ilita/ smectita Azul de metileno Wang, Wang, Wang 

(2013) 

Argila Zeolita Azul de metileno e verde 

malaquita 

Zhu et al. (2014) 

Argila montmorilonita Corante urucum Khono et al. (2011) 

Resinas macroporosas (XAD-

7HP, AB-8, HP-20, D-101 e X-5) 

Antocianina da amora Chen et al. (2016) 

Resinas macroporosas de 

amberlite (XAD761, XAD4, 

XAD1180, XAD7HP e FPX66) 

Antocianinas e polifenóis 

de mirtilos 

Buran et al (2014) 

Argilas montmorilonita/saponita Antocianina do açaí Teixeira-Neto et al. 

(2012) 

Argilas montmorilonita/saponita Antocianina da batata doce Ogawa et al. (2017) 

Laponita Indigo Bernardino; 

Constantino; Faria 

(2018) 

Fonte: a autora (2020). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

A berinjela comercial (Solanum melongena L.) foi comprada em um mercado local 

em Florianópolis, SC, Brasil. Laponita® (S-482, BYK, Alemanha) com área superficial 

específica de 370 m2/g; capacidade de troca catiônica de 0,75 meq/g de argila  e densidade de 

2,53 gm/cm3 (CUMMINS, 2007; DANIEL; FROST; ZHU, 2008; BRUNIER et al., 2016) e 

umidade de 9,70 ± 0,04 bu% foi usada como adsorvente. Água destilada e ácido clorídrico 

(HCl 37 bu%, Neon, Brasil) foram usados como solventes. 

Acetato de sódio anidro P.A (C2H3NaO2) e cloreto de potássio P.A (KCl) (Neon, 

SP, Brasil), ácido cítrico anidro P.A (C6H807 – Synth, SP, Brasil), hidróxido de sódio perolado 

P.A (NaOH) e carbonato de sódio anidro P.A (Na2CO3) (Lafan, SP, Brasil), hidróxido de 

amônio P.A (NH4OH), bicarbonato de sódio (NaHCO3) e fosfato dissódico (Na2HPO4) 

(Sigma Aldrich, Brasil), foram usados na obtenção de soluções tampão de  pH 1-13.  

O biohíbrido foi aplicado na obtenção de um filme inteligente indicador de frescor. 

A quitosana com grau de desacetilação de 85% (Polymar, CE, Brasil) foi utilizada como 

matriz polimérica. Água e ácido acético glacial P.A (CH3CO2H, Sigma Aldrich, RJ, Brasil) 

foram utilizados para solubilização do filme. 

 

3.2 FLUXOGRAMA DE PROCESSO 

  

Na Figura 7 é apresentado um fluxograma resumido do processo de obtenção do 

biohíbrido. 

 

Figura 7- Fluxograma de obtenção do biohíbrido ACN-Lap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berinjela 

Remoção da casca 1 mm 

(89,01 ± 0,61 % (bu), -24°C) 

EXTRAÇÃO DA ANTOCIANINA (ACN) 

(TODARO, et al. ,2009) 

1 g casca em 60 mL água acidificada 

(100:1 v/v, H
2
O: HCl 37 %)  

Agitação contínua em shaker  

(100 rpm, 35°C, 80 min, ausência de 

luz) 
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Fonte: a autora (2020). 

 

3.3 EXTRAÇÃO DA ANTOCIANINA 

 

A extração da ACN foi realizada em batelada de acordo com o método de Todaro 

et al. (2009), com algumas modificações. Para isso a casca da berinjela foi removida do fruto 

usando um descascador com uma espessura de casca de aproximadamente 1 mm. A umidade 

inicial da casca da berinjela foi determinada em 89,01 ± 0,61 bu% (base úmida).  

Então, um grama (1 g) de casca de berinjela foi adicionado em 60 mL de uma 

solução de água acidificada (100:1 v/v, H2O: HCl 37 bu%) e mantido sob agitação contínua 

(100 rpm) em um shaker (TE-424, Tecnal, São Paulo, Brasil) em ausência de luz, a 35 °C 

CARACTERIZAÇÃO DO EXTRATO 

(GIUSTI; RODRÍGUEZ-SAONA; WROLSTAD, 1999) 
0,5 mL extrato + 4,5 mL tampão KCl 

(0,025 M, pH 1) e tampão Acetado 

de sódio (0,4 M pH 4,5)  

Espectrofotômetro 

Absorbância a 522 e 699 nm 

Laponita® (Lap) 

9,70 ± 0,04 %  (bu) 

0,57 g de Lap/ mg ACN 

Extrato quantificado 20°C, pH 1,0 

Agitação constante em 

agitador magnético, ausência de luz, 

30 min 

Decantar por 10 min; separado 

sobrenadante; 

seco a 35°C/ 48h em estufa 

OBTENÇÃO BIOHÍBRIDO 

Água acidificada 

(100:1 v/v, H
2
O: HCl 37 %) 20°C, pH 1 

ACN-Lap  M-Lap  
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por 80 min. O extrato obtido foi filtrado e transferido para um frasco âmbar e armazenado a 

4°C.  

A casca não utilizada nessa batelada foi envolvida em folhas de alumínio e 

armazenada a -24°C até o uso. 

 

3.4  CARACTERIZAÇÃO DO EXTRATO DE ANTOCIANINA 

 

A concentração total de ACN em cada extrato foi determinada pelo método de pH 

diferencial proposto por Giusti; Rodríguez-Saona; Wrolstad (1999), usando o 

espectrofotômetro UV-vis (U-2900, Hitachi). O método é baseado nas transformações 

estruturais reversíveis das antocianinas com a variação do pH observadas por espectros de 

absorbância diferentes. Essa reação permite a medição precisa e rápida das antocianinas 

manoméricas totais, mesmo na presença de pigmentos degradados e outros compostos 

interferentes em espectrofotômetro (GIUSTI; WROLSTAD, 2001). Alíquotas do extrato de 

ACN (0,5 mL) foram dissolvidas em 4,5 mL de uma solução tampão de cloreto de potássio 

0,025 M (pH = 1,0) e em 4,5 mL de uma solução tampão de acetato de sódio 0,4 M 

(pH = 4,5), em tubos de ensaio separados. Para ensaios de absorbância no extrato, cada 

amostra foi medida a 522 nm (máxima absorção) e 699 nm (absorção da amostra não 

acontece, a leitura serve para correção da possível turbidez causada pela presença de 

sedimentos).  

A concentração total de ACN foi então estimada no tempo zero. (𝐶𝑡 = 0 𝑚𝑖𝑛 = 𝐶0, 

mg/L) como segue a Eq. 5,  

 

𝐶𝑡 =
𝐴 𝑀𝜔 𝐹𝐷

𝜀 𝐿
                                                                             (5) 

 

Onde 𝐴 = [(𝐴522 𝑛𝑚 − 𝐴699 𝑛𝑚)𝑝𝐻=1,0 − (𝐴522 𝑛𝑚 −  𝐴699 𝑛𝑚)𝑝𝐻=4,5], 𝑀𝜔 é o 

peso molecular da cianidina-3-glicosídeo (449,2 g/mol), 𝐹𝐷 é o fator de diluição (10), 𝜀 é o 

coeficiente de extinção molar (29.600 L/(cm. mol)) e 𝐿 é o comprimento ótico da cubeta 

(1 cm). Água destilada foi usada como branco. Valores de pH foram mensurados usando um 

pHmetro (MB10, Marte, Brasil). 
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3.5 ADSORÇÃO  

 

3.5.1 Isotermas de adsorção 

 

Lap foi adicionada no extrato obtido de ACN resultando em relações entre 0,03 e 

0,73 g de Lap por mg de ACN. A adsorção foi conduzida baseado no estudo de Chen et al. 

(2016) com alterações. Temperaturas de 20, 30 e 40 °C foram testadas sob constante agitação 

a 100 rpm usando um agitador magnético (DI-03, Dist, Brasil) em ausência de luz. Sete 

valores de pH foram avaliados (1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7) ajustado por adição de solução de uma 

solução de NaOH (1 M).  

As equações de Langmuir (Eq. 1) e Freundlich (Eq. 2) apresentadas na seção 2.4.2 

foram ajustadas nos valores das isotermas de adsorção. 

Após o equilíbrio da adsorção alcançado na melhor condição de estudo (pH 1,0 e 

20°C, apresentado na seção 4.2.1) o precipitado foi separado do sobrenadante e seco em 

estufa a 35°C por 24 h. O biohíbrido em pó obtido ACN-Lap foi condicionado em dessecador 

contendo sílica gel a temperatura ambiente (25°C) por 7 dias na ausência de luz. 

 

3.5.1.1  Cinética de adsorção 

 

A cinética de adsorção da ACN foi estudada seguindo a metodologia proposta por 

Chen et al. (2016) com modificações, pela adição de uma quantidade previamente pesada de 

Lap (0,03, 0,15, 0,57 e 0,73 g de Lap/mg de ACN) ao extrato de ACN. O sistema foi mantido 

sob agitação com um agitador magnético (100 rpm) em ausência de luz a 20 °C por 30 min 

e pH 1,0 (a melhor condição de adsorção, ver seção 4.2.1). 

ACN adsorvida em Lap foi estimada experimentalmente (𝑄𝑒𝑥𝑝, mg/g) através da 

diferença entre 𝐶0 e 𝐶𝑒 (Eq. 6), 

 

𝑄𝑒𝑥𝑝 =
(𝐶0 − 𝐶𝑒) 𝑉

𝑊
                                                                         (6) 

 

Onde 𝑉 é o volume do extrato de ACN (L), 𝑊 é o peso seco de Lap (g). 

A concentração de ACN na solução de adsorção foi determinada por amostragem 

da fase líquida em diferentes tempos e usando a Eq. 5 para estimar 𝐶𝑡. Os modelos cinéticos 

de Pseudo-primeia-ordem (Eq. 3) e Pseudo-segunda-ordem (Eq. 4) apresentados na seção 

2.4.2 foram ajustados aos valores experimentais. 
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3.5.2 Estudo de Dessorção 

 

O estudo de dessorção foi realizado nas mesmas condições de extração acidificada 

para simulação. O biohíbrido ACN-Lap em pó foi então adicionado a uma solução de 50 mL 

de H2O:HCl 37 bu% 100:1 (v/v) e mantido sobre agitação em um agitador (100 rpm) na 

ausência de luz a 20°C por 30 min. A taxa de dessorção (𝐷, %) e a capacidade de dessorção 

(𝑄𝑑, mg/g) da Lap foi calculada usando a Eq. 7 e Eq. 8, respectivamente, como o estudo de 

Chang et al. (2012),  

 

𝐷 =
𝐶𝑑 𝑉𝑑

(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒) 𝑉𝑖
100                                                                      (7) 

 

𝑄𝑑 =
𝐶𝑑 𝑉𝑑

𝑊𝑑
                                                                                   (8) 

 

Onde 𝐶𝑑 é a concentração de ACN na solução de dessorção depois de 1 min (mg/L);  

𝑉𝑖 é o volume da solução de adsorção do biohíbrido (L), 𝑉𝑑 é o volume da solução de 

dessorção (L), e 𝑊𝑑 é a massa seca do biohíbrido ACN-Lap (g).  

 

3.6 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO BIOHÍBRIDO ACN-LAP 

 

A caracterização físico-química foi feita usando o biohíbrido ACN-Lap. A Lap foi 

usada como referência e um pó obtido depois da sua precipitação em água acidificada 

(pH 1,0), que foi denominado Lap modificada (M-Lap) também foi usado como controle. As 

amostras foram acondicionadas em dessecador com sílica gel (UR= 20%), à temperatura 

ambiente (25°C) por até 15 dias para que a caracterização fosse realizada. 

 

3.6.1 Cor 

 

A cor do biohíbrido em pó e também após a imersão do pó em diferentes soluções 

tampões (pH 1,0 até 13,0) foi avaliada visualmente. As fotos foram obtidas com uma câmera 

digital de alta resolução (Nikon AF-S DX Nikkor 18-55mm 1:3,5-5,6G VR II, 0,28 m/0,92 

ft ø 52) todas em mesma condição de iluminação e posição. 



44 

 

3.6.2 Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Energia Dispersiva 

no Raio-X  

 

A morfologia das amostras biohíbrido ACN-Lap, M-Lap e Lap foram analisadas 

usando um microscópio eletrônico de varredura (MEV, JSM-6390LV, JEOL, Japão) com 

voltagem de aceleração de 10 kV. Precedendo as análises, as amostras foram fixadas em 

stubs de alumínio com fita de carbono e então recobertas com uma fina camada de ouro. 

Cinco micrografias foram realizadas em postos aleatórios de cada amostra com 1.000× e 

5.000× de magnificação. Simultaneamente as análises de espectroscopia de energia 

dispersiva no raio-X (EDS) foram realizadas. 

3.6.3 Difração de Raio-X e Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de 

Fourier  

 

A difração de raio-X (DRX, Xpert, Panalytical, US) das amostras ACN-Lap, M-Lap 

e Lap foram realizadas com radiação de Cu Kα (𝜆 = 0,15418 nm), 45 kV, e 40 mA. Os 

difratogramas foram gravados a temperatura ambiente (25°C) usando um detector sensível a 

posição (Xcelerator) em ângulos de dispersão entre 2,5° e 70° (2𝜃). A distância interplanar 

𝑑 (nm) foi determinada pelo ângulo de difração na intensidade máxima dos picos/halos 

encontrados no difratograma usando a lei de Bragg (Eq. 9):  

𝑁 𝜆 =  2 𝑑 𝑠𝑖𝑛 (𝜃)                                                                    (9)  

 

Onde 𝜆 é o comprimento de onda (nm), 𝑁 é a ordem de reflexão (𝑁 = 1, 

adimensional). A linha de base e as posições dos picos no difratograma DRX foram ajustadas 

pelo software Fityk, versão 0.9.8 (WOJDYR, 2010). 

A análise de Transformada de Fourier no Infravermelho (FTIR, Cary 600, Agilent, 

US) das amostras ACN-Lap, M-Lap e Lap foi realizada na região do infravermelho entre os 

comprimentos de onda de 4000 e 400 cm-1, usando uma resolução de 4 cm-1 com 20 

digitalizações em pellets de KBr. 

 

3.6.4 Análise Térmica Termogravimétrica e Diferencial 

 

As análises térmicas termogravimétricas e diferenciais simultâneas (TGA/DTA 

STA 449 F3 Jupiter, Netzsch, Alemanha) das amostras ACN-Lap, M-Lap e Lap em ar seco 

simulado sob um fluxo de 20 mL/min de N2 seco foi utilizado. Os cadinhos de platina 
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contendo as amostras (cerca de 10 a 12 mg) foram aquecidos na faixa de 25°C a 700°C a 10 

°C/min. 

 

3.7 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES CONTENDO BIOHÍBRIDO 

 

Testes preliminares foram realizados para a aplicação do biohíbrido em filmes 

inteligentes do tipo indicadora de frescor. Os filmes foram obtidos pela técnica de Casting, a 

partir de uma matriz polimérica biodegradável, a quitosana. A solução formadora de filme 

(SFF) foi obtida através de adaptação ao método proposto por Halász; Csóka (2018) em que 

a dissolução de 1% em massa de quitosana foi feita em uma solução de ácido acético (1 

mg/mL), em agitação constante a 300 rpm, temperatura ambiente por 2h. A SFF foi então 

filtrada em bomba a vácuo. Obtiveram-se filmes controles (CHI) em placas de Petri de 8 cm 

de diâmetro, secas a temperatura ambiente em capela com circulação de ar por 24 h. Ao 

restante de solução foram adicionados M-Lap e ACN-Lap na relação 1:1 

biohíbrido:quitosana para obtenção de outro controle (CHI/M-Lap) e o filme indicador 

desejado (CHI/ACN-Lap), respectivamente. Os filmes foram obtidos da mesma forma que o 

controle (CHI).  

Após secagem, os filmes foram acondicionados em dessecador contendo uma 

solução saturada de NaBr (UR = 58%) a temperatura ambiente por no mínimo 7 dias antes 

de prosseguir as avaliações. Os filmes foram avaliados previamente para esse estudo quanto 

a capacidade de formar filme, cor inicial e capacidade de mudança de cor na presença de 

diferentes soluções tampão de pH (1,0-13,0). Todas as fotos dos filmes foram realizadas em 

uma câmara com fundo branco, com lâmpada fluorescente conectada ao difusor de 

iluminação que gera luz homogênea na amostra, e a mesma câmera de alta resolução 

informada na seção 3.4.1 foi usada. A câmera foi configurada no modo automático, com 

zoom (55 ×) e sem flash.  

 

3.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Todas as análises foram realizadas pelo menos duas vezes para cada amostra e os 

resultados foram expressos como média ± desvio padrão. Análise de variância (ANOVA) e 

teste de Tukey com comparações múltiplas foram realizados com nível de significância de 

5%. Todas as análises estatísticas e ajustes dos modelos aos dados foram realizadas com 

software dedicado (OriginPro, versão 8.5, OriginLab, US). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CONCENTRAÇÃO DE ACN NA CASCA DA BERINJELA 

 

A concentração de ACN na casca da berinjela foi 64,28 ± 17,49 mg/100 g de casca 

úmida, o que está em concordância com os valores obtidos por Todaro et al. (2009) (76,44 ± 

3,82 mg/100 g de casca úmida) e Wu et al. (2006) (85,7 mg/100 g de casca úmida).  

O extrato de ACN apresentou uma coloração vermelha intensa (Figura 8a) e valor 

de pH igual a 1,0. De acordo com Torskangerpoll; Andersen (2005) a ACN é mais estável 

em pH ácido pois nessas condições se tem a prevalência do cátion flavílico em sua forma 

protonada na estrutura da antocianidina. 

 

4.2 EXPERIMENTOS DE ADSORÇÃO 

 

4.2.1 Isoterma de adsorção 

 

Após a etapa de extração, a Lap foi adicionada ao extrato bruto de ACN (pH 1,0). 

Então, nos minutos iniciais, um material decantado de cor vermelha foi observado no fundo 

do béquer (Figura 8b). Este resultado deve-se à adsorção da ACN na superfície da Lap, 

seguida da precipitação do ACN-Lap. Com o intuito de avaliar o efeito do pH no processo 

de adsorção, as amostras do extrato bruto de ACN tiveram o pH ajustado para 2,0, 3,0, 4,0, 

5,0, 6,0 e 7,0 pela adição da solução de NaOH (1 M), seguida pela adição de Lap. O material 

decantado foi observado apenas nos extratos de ACN em valores de pH menores que 3,0 

(Figura 8d e 8f). Nos demais pH foram observados aglomerados com formação de gel, devido 

a capacidade da Lap de formar gel em pH alcalinos. Outro fator a ser observado é que a 

quantidade decantada diminuiu com a elevação do pH e isso se dá pois a precipitação de 

ACN-Lap é favorecida pela diferença de cargas eletrostáticas entre ACN e a Lap 

(ALJEBOREE; ALSHIRIFI; ALKAIM, 2017; CUMMINS, 2007; TORSKANGERPOLL; 

ANDERSEN, 2005). 

As isotermas de adsorção de equilíbrio foram obtidas combinando diferentes valores 

de temperatura (20, 30 e 40°C) e pH (1,0, 2,0 e 3,0). Inicialmente as isotermas foram 

estudadas a 20°C e em pH 1,0, 2,0 e 3,0 (Figura 9), assim foi possível entender que a adsorção 

da ACN diminui com o aumento do pH. Em seguida estudos foram realizados com pH 1,0 e 

temperaturas de 30 e 40°C (Figura 10), e então foi possível concluir também que que a 

adsorção da ACN diminui com o aumento da temperatura. 
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Figura 8- (a) Extrato de antocianina (ACN) pH 1,0; (b) precipitado da adsorção da 

antocianina na Laponita® (Lap) (ACN-Lap) pH 1,0; (c) Extrato de ACN pH 2,0; (d) ACN-

Lap pH 2,0; (e) Extrato de ACN pH 3,0; (f) ACN-Lap pH 3,0. 

 

    
 

 

   

   
 

 

   

   
Fonte: A autora (2019). 

Assim, as melhores condições de adsorção foram 20°C e pH 1,0, em que 

aproximadamente 90,70 ± 1,30% da ACN foi adsorvida na superfície da Lap. 

Frequentemente, a temperatura tem um efeito negativo no processo de adsorção atribuído à 

quebra da ligação de hidrogênio intermolecular existente entre adsorbato e adsorvente (LI et 

al., 2013). Por outro lado, a maior adsorção de ACN em pH 1,0 pode ser explicada pelo 

potencial Zeta na Lap em função do pH. O potencial zeta é usado como uma indicação da 

força da interação repulsiva entre partículas ou uma medida da estabilidade coloidal. A Lap 

apresenta potencial zeta mais negativo em pH mais ácidos. Isso significa que as partículas 

são carregadas negativamente. Devido a essa maior diferença de carga eletrostática (negativa 

na Lap e positiva- forma de cátion flavílico da ACN) a adsorção é favorecida (ALJEBOREE; 

ALSHIRIFI; ALKAIM, 2017; AU et al., 2015; CUMMINS, 2007; TORSKANGERPOLL; 

ANDERSEN, 2005). 

(a) (b) 

(e) (f) 

(c) (d) 

pH 1,0 

pH 2,0 

pH 3,0 
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Figura 9- Isoterma de adsorção (quantidade de antocianina [ACN] estimada no equilíbrio 

[Ce/ quantidade de ACN estimada no tempo zero [C0] vs. Concentração de Laponita® no 

tempo t [Lap]/ concentração máxima de Laponita® [Lapm]), a diferentes valores de pH (1,0 

[▲], 2,0 [●] e 3,0 [■]) e T = 20°C. 

 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Figura 10- Isoterma de adsorção (quantidade de antocianina [ACN] estimada no equilíbrio 

[Ce/ quantidade de ACN estimada no tempo zero [C0] vs. Concentração de Laponita® no 

tempo t [Lap]/ máxima concentração de Laponita® [Lapm), a diferentes temperaturas (20°C 

[▲], 30°C [●], e 40°C [■]) e pH = 1,0. 

 

 

Fonte: A autora (2019). 

▲ pH 1,0   ● pH 2,0   ■ pH 3,0 

▲ 20°C   ● 30°C   ■ 40°C 



49 

 

 

 

 

As equações de Langmuir (Eq. 1) e Freundlich (Eq. 2) foram ajustadas aos valores 

de 𝐶𝑒 (Figura 11). Os valores de 𝑄𝑚, 𝐾𝑙 e R² para a equação de Langmuir ajustados foram 

14,65 ± 4,55 mg/g, 0,24 ± 0,09 L/mg e 0,9328, respectivamente, e para n, 𝐾𝑓 e R² na equação 

de Freundlich ajustados foram 1,51 ± 0,11, 2,52 ± 0,03 L1/nmg(1-1/n)/g e 0,8969, 

respectivamente. Baseado nos resultados de R², a equação da isoterma de Langmuir foi 

escolhido como o melhor modelo para explicar a adsorção da ACN na Lap, sugerindo que a 

ACN é adsorvida na superfície da Lap em monocamada (CHEN et al., 2016). E de acordo 

com o valor de 𝐾𝑙 obtido na Eq. 1, a adsorção da ACN na Lap também pode ser classificada 

como favorável (0 < 𝐾𝑙 < 1) (CHEN et al., 2016). Na figura 11 ainda se observa uma 

curvatura descendente devido a uma diminuição na disponibilidade dos locais ativos (GILES 

et al., 1960). 

Esses resultados são similares ao encontrado por Chang et al. (2012) em seu estudo 

de adsorção de antocianinas em resinas macroporosas  de estireno-divinilbenzeno, em que na 

melhor condição de pH 2,0 e 25°C para a resina LS-305, os valores de 𝑄𝑚 e 𝐾𝑙 para a equação 

de Langmuir foram 32,2581 mg/g e 0,1195 L/mg, respectivamente, e para n e 𝐾𝑓 na equação 

de Freundlich ajustados foram 3,5423 e 7,8037 L1/nmg(1-1/n)/g, respectivamente. A resina LS-

305 foi previamente tratada e é comercialmente utilizada para esse fim. Assim a Lap se 

mostra promissora para aplicação em adsorção.   

 

Figura 11- Equações de Langmuir (—) e Freundlich (- - -) ajustada à curva isotérmica típica 

de adsorção. 

 

Fonte: A autora (2019). 
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4.2.2 Cinética de adsorção 

A cinética de adsorção descreve a taxa de adsorção do adsorbato em um adsorvente 

desde o início do processo de adsorção até o equilíbrio (CHEN et al., 2016). A maior adsorção 

de ACN na Lap ocorreu nos primeiros 5 min, aproximando-se do equilíbrio em 

aproximadamente 15 min, independentemente da concentração da Lap (Figura 12). A 

adsorção de ACN entre 85% e 90% foi obtida usando 0,57 e 0,73 g de Lap/mg ACN, 

respectivamente. 

A adsorção da ACN na Lap pode ser devida à modificação cristalina da Lap quando 

adicionado ao extrato de ACN (pH 1,0). Em água pura, a Lap possui uma estrutura cristalina, 

típica dos materiais octaédricos (CUMMINS, 2007). No entanto, em valores baixos de pH, 

os íons H+ do ácido (por exemplo, HCl) presentes no extrato de ACN podem promover a 

substituição dos cátions permutáveis (Na+) na estrutura octaédrica da Lap. Esta modificação 

produziu sílica amorfa com alta área superficial, maior volume de poros e maior densidade 

de carga superficial (LI et al., 2009; MADEJOVA, 2003). Na Figura 13 é apresentado o 

processo de adsorção interlamelar da ACN na Lap devido as cargas positivas e negativas das 

substâncias. 

 

Figura 12- Cinética de adsorção (quantidade de ACN estimada no tempo t [Ct]/C0 vs. 

Tempo), a diferentes concentrações de Lap (0,03 [■], 0,15 [●], 0,57 [▲], e 0,73 [Ӿ] g de 

Lap/mg de ACN), a 20°C e pH = 1,0. 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

■ 0,03 ● 0,15 ▲ 0,57 Ӿ 0,73 (g Lap/ mg ACN) 
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Figura 13- Esquema do processo de adsorção da antocianina na Laponita®. 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Modelos cinéticos de pseudo-primeira-ordem (Eq. 3) e pseudo-segunda-ordem (Eq. 

4) descreveram o processo de adsorção adequadamente. Em comparação, as capacidades 

teóricas de adsorção (𝑄𝑒) da Lap determinadas usando modelos cinéticos de pseudo-

primeira-ordem e pseudo-segunda-ordem foram muito próximas dos valores 

experimentais (𝑄𝑒𝑥𝑝) (Tabela 3). 

No entanto, o modelo cinético de pseudo-primeira-ordem apresentou maiores 

valores de R² e foi escolhido como o modelo mais favorável para exibir a adsorção de ACN 

na Lap (Tabela 3). Nesse estudo o valor de 𝑄𝑒 foi similar ao encontrado em outros estudos 

calculados com as resinas macroporosas FPX66 e XAD-7HP (BURAN et al., 2014; CHEN 

et al., 2016), apesar de o processo de adsorção ser muito mais rápido que o reportado. 

 

4.3 EXPERIMENTOS DE DESSORÇÃO  

 

Soluções ácidas podem promover a dessorção de ACN devido à manutenção de sua 

forma de cátion flavílico. Neste estudo, o processo de dessorção em água acidificada ocorreu 

nos primeiros 2 min (Figura 14), sugerindo que as forças de adsorção intermoleculares são 

fracas quando comparadas às forças de dissolução no solvente (CHANG et al., 2012). 

A razão de dessorção (𝐷) e a capacidade de dessorção (𝑄𝑑) foram 84,86 ± 7,44 % e 

1,15 ± 0,12 mg/g, respectivamente. Resultados similares foram obtidos por Chen et al. 

(2016), que dessorveu ACN de resinas macroporosas XAD-7HP e AB-8 e obteve valores de 

𝐷 de 80,81 % e 86,45 %, respectivamente. Alta taxa de dessorção é necessária para encontrar 

possíveis aplicações industriais de adsorção de ACN em Lap (BURAN et al., 2014), uma vez 

que uma recuperação efetiva facilita a aplicação do corante e reuso da Lap. 
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Tabela 3- Parâmetros cinéticos da antocianina (ACN) adsorvida na Laponita® (Lap) à 20°C e pH = 1,0. 

 

 

Fonte: A autora (2019). ACN: Antocianina; Lap: Laponita®. Todos os valores são expressos como média ± desvio padrão. 

Médias na mesma coluna seguidos da mesma letra maiúscula não são significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

 

         Modelo de Pseudo-Primeira-Ordem        Modelo de Pseudo-Segunda-Ordem 

𝐋𝐚𝐩/𝐀𝐂𝐍 (g/mg) 𝑸𝒆𝒙𝒑 (mg/g) 𝑸𝒆 (mg/g) 𝒌𝟏 (min-1) R² 𝑸𝒆 (mg/g) 𝒌𝟐 (g/mg min) R² 

0,03 10,73 ± 1,08A 10,58 ± 0,71A 0,28 ± 0,01 0,9694 11,70 ± 0,62A 0,04 ± 0,00C 0,9736 

0,15 4,63 ± 0,03B 4,60 ± 0,11B 0,38 ± 0,01 0,9844 4,79 ± 0,12B 0,23 ± 0,00C 0,9750 

0,57 1,37 ± 0,07C 1,40 ± 0,07C 1,29 ± 0,67 0,9713 1,41 ± 0,07C 4,70 ± 0,49A 0,9668 

0,73 1,16 ± 0,04C 1,18 ± 0,01C 1,34 ± 0,04 0,9878 1,21 ± 0,01C 2,96 ± 0,32B 0,9633 
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Figura 14- Curva de cinética de dessorção (Ct/ concentração de ACN estimada no equilíbrio 

na dessorção [Cd] vs. Tempo). 

 

 

Fonte: A autora (2019).  

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO BIOHÍBRIDO ACN-LAP 

 

4.4.1 Cor 

 

O biohíbrido ACN-Lap roxo foi obtido após secagem (Figura 15 b). A cor roxa é 

típica de ACN em pH ácido (BRIDLE; TIMBERLAKE, 1997). Na Figura 15 (a) é 

apresentado a Lap em pó antes do processo de adsorção, em que mostra sua coloração branca. 

Nas figuras 15 (c) e 15 (d) são apresentados os biohíbridos que foram possíveis de se obter 

em pH 2,0 e 3,0 respectivamente. Pode-se observar que a cor é característica do aumento de 

pH, visto que a Lap aumentou ainda mais o valor do pH da solução inicial, pois, segundo 

Cummins (2007), a Lap apresenta pH 9,8 quando dissolvido em água. 

As amostras de ACN-Lap em pH 1,0 imersas em diferentes soluções tampão 

apresentaram cores diferentes. A cor do biohíbrido ACN-Lap mudou de vermelho para 

amarelo, enquanto o pH aumentou de 1,0 para 13,0 (Figura 16). Este resultado sugere que a 

ACN adsorvida na Lap manteve sua atividade de cor (CHOI et al., 2017). A típica cor 

vermelha da ACN (pH 1,0-3,0) está associada com a presença do cátion flavílico. Depois de 

aumentar o pH de 4,0 para 6,0, formam-se bases quinoidais e o extrato de ACN torna-se roxo. 



54 

 

Extratos de ACN com pH acima de 7,0 alteram gradualmente a coloração de roxo para verde 

e, finalmente, para amarelo como resultado indireto da formação de chalcona (BRIDLE; 

TIMBERLAKE, 1997; KHOO et al., 2017).  

 

Figura 15- (a) Lap; (b) biohíbrido antocianina-Laponita® (ACN-Lap) a 20°C e pH 1,0, (c) 

pH 2,0 e (d) pH 3,0. 

 

    

Fonte: A autora (2019). 

 

Figura 16- Mudança visual de cor do pó ACN-Lap (pH 1,0 e T=20°C) em função da variação 

no pH. 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

4.4.2 Caracterização Estrutural 

 

A micrografia eletrônica de varredura na Figura 17 (a) mostra que a Lap é formada 

por grandes aglomerados micrométricos com tamanho e forma irregulares, semelhantes aos 

observados por Bippus; Jaber; Lebeau (2009) e Valencia et al. (2018). A presença de íons de 

Sódio (Na), Oxigênio (O), Magnésio (Mg), Silício (Si) detectados no EDS (Figura 17 a) estão 

em concordância com a estrutura da Lap (Si8[Mg5.5Li0.4H4.0O24.0]
0.7−[Na0.7]

0.7+) (BRUNIER 

et al., 2016; CUMMINS, 2007; VALENCIA et al., 2019).  

A Lap modificada (M-Lap) exibiu aglomerados geralmente irregulares com um 

tamanho menor que a Lap (Figura 17 b). Modificações na superfície e no tamanho de 

partícula da M-Lap podem ser associadas ao aumento da área superficial e do volume de 

poros nesse material. Os íons Na+ em M-Lap desapareceram após a modificação devido à 

substituição dos cátions trocáveis (Figura 17 b). Finalmente, os resultados de micrografias e 

(c) (d) (a) (b) 

pH 1,0 pH 2,0 pH 3,0 
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EDS para amostras de ACN-Lap (Figura 17 c) são semelhantes aos observados para o M-

Lap. 

 

Figura 17- Micrografias no MEV e imagens no EDS dos pós: (a) Laponita® (Lap), (b) 

Laponita® modificada (M-Lap), e (c) antocianina-Laponita® (ACN-Lap). 

 

 

Fonte: A autora (2019). 



56 

 

4.4.3 Caracterização composicional  

 

A Lap exibiu um padrão de DRX típico de argilas lamelares (Figura 18) com as duas 

reflexões mais importantes em 2θ = 6,5° (𝑑 = 13,6 Å) e 60,9° (𝑑 = 1,52 Å), resultante do 

espaço interlâmelar e do caráter trioctaédrico da Lap, respectivamente (BIPPUS; JABER; 

LEBEAU, 2009). Em contraste, M-Lap e ACN-Lap exibem espectros de DRX de materiais 

amorfos com uma banda larga centrada em 2θ ≈ 22,5° (KOMADEL; MADEJOVÁ, 2006). 

Resultados similares foram observados por Li et al. (2009) em Lap XLS modificada com 

soluções de ácido sulfúrico. Pequenas reflexões em 2θ = 5,4° (𝑑 = 16,3 Å) e 2θ = 4,3° 

(𝑑 = 20,5 Å) foram observadas em M-Lap e ACN-Lap, respectivamente. O aumento no 

espaçamento 𝑑 (𝑑 = 16,3-20,5 Å) sugerem que água e antocianina foram adsorvidas nas 

lamelas da Lap (RIBEIRO et al., 2018).   

A espectroscopia de FTIR confirmou a modificação estrutural da Lap na presença 

de HCl e ACN, mudando da estrutura cristalina para a amorfa (Figura 19). Análises de FTIR 

da Lap mostraram várias bandas associadas ao alongamento de Mg3OH (3684 cm-1), 

alongamento OH (3450 e 1630 cm-1) de moléculas de H2O adsorvidas na Lap e alongamento 

de Si-O (1012 e 652 cm-1) (BERNARDINO; CONSTANTINO; FARIA, 2018; HERRERA 

et al., 2004). M-Lap e ACN-Lap apresentaram modificações nos espectros de FTIR. Bandas 

observadas na Lap em 3684, 1012, e 652 cm-1 desaparecem depois da ativação ácida na M-

Lap e ACN-Lap (KOMADEL; MADEJOVÁ, 2006).  

A banda inicialmente centrada em 3450 cm-1 na Lap foi deslocada para a direita na 

M-Lap e ACN-Lap. A banda centrada em 1630 cm-1 tornou-se mais intensa, sugerindo a 

presença de mais moléculas de água na M-Lap e ACN-Lap. As vibrações de Si-O-Mg e Si-

O-Si se apresentaram sobrepostas, dando origem a um pico centrado entre 466 e 450 cm-1 na 

M-Lap e ACN-Lap (PÁLKOVÁ et al., 2010). Bandas características de sílica amorfa foram 

observadas em 1095 e 805 cm-1 na M-Lap e ACN-Lap, correspondendo ao alongamento 

antissimétrico e simétrico de Si-O, respectivamente (ZIMOWSKA et al., 2013). A banda 

larga a 960 cm-1 foi associada à vibração dos grupos Si-OH de sílica amorfa (MADEJOVA, 

2003). Picos típicos de antocianinas não foram observados na espectroscopia do FTIR devido 

à sobreposição com os picos de sílica amorfa (PEREIRA JR; ARRUDA; STEFANI, 2015; 

VANKAR; SHUKLA, 2011). 

 DRX e FTIR foram essenciais para o entendimento sobre as alterações 

composicionais químicas que aconteceram no processo de obtenção do biohíbrido, 

mostrando de fato que houve interação entre a Lap e a ACN na presença de HCl e que a 

estrutura da Lap sofreu alterações (forma cristalina para amorfa).  
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Figura 18- Difratogramas de raio-X dos pós de Laponita® (Lap), Laponita® modificada (M-

Lap) e antocianina-Laponita® (ACN-Lap). 

 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Figura 19- Espectro no FTIR dos pós de Laponita® (Lap), Laponita® modificada (M-Lap) e 

antocianina-Laponita® (ACN-Lap). 

 

Fonte: A autora (2019). 
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4.4.4 Comportamento térmico 

 

As curvas TGA e DTA da Lap (Figura 20 a) revelaram perda de peso a 71°C, 

associada à remoção de água e a aproximadamente 300°C, perda atribuída à decomposição 

térmica de (1-hidroxietilideno)bisfosfonato (C2H8O7-P2 4Na) que é utilizado como agente 

peptizante na Laponita S-482 (PÁLKOVÁ et al. 2010). Outros picos não facilmente 

observados na Figura 20 (a) mas relatado pelo mesmo autor, a 483 e 760°C correspondem a 

perda de peso, devido ao processo de desidroxilação dos grupos hidroxila presentes nas 

bordas das plaquetas e na massa das partículas, respectivamente.  

Em contraste, as curvas M-Lap e ACN-Lap mostraram dois grupos de eventos de 

perda de peso, a 79-81°C e 125-138°C (Figura 20 b e c), associados à remoção de água em 

M-Lap e remoção de água/degradação de antocianinas em ACN-Lap (SADILOVA; 

STINTZING; CARLE, 2006; TEIXEIRA-NETO et al., 2012), respectivamente. A Lap teve 

uma perda de peso de aproximadamente 7,5% a 200°C, enquanto a M-Lap e a ACN-Lap 

tiveram uma perda de peso de 27–37% à mesma temperatura. Estes resultados confirmam a 

diferença no teor de água entre os pós previamente observados nos espectros de FTIR, os 

quais podem estar associados à alteração estrutural de Lap após ativação ácida. Abaixo de 

200°C, as perdas de peso observadas são devidas apenas à água adsorvida/ACN. Acima de 

200°C, as perdas de peso podem estar associadas à degradação da Lap, M-Lap e ACN. A 

perda de peso entre 200°C e 700°C foi de aproximadamente 7,9% e 7,0% para a M-Lap e a 

ACN-Lap, respectivamente. 

Com esses resultados entendemos que a aplicação do biohíbrido ACN-Lap é ideal a 

temperaturas inferiores a 81°C, como em embalagens indicadoras de frescor, evitando assim 

a degradação do mesmo pela ação da temperatura.  

 

4.5 FILMES CONTENDO BIOHÍBRIDO 

 

Os filmes obtidos (Figura 21), foram facilmente removidos das placas de Petri, 

apresentaram homogeneidade e diferiram entre si devido a presença do biohíbrido variando 

de transparente (CHI), para uma coloração mais amarela e opaca (CHI/M-Lap) e por fim 

cinza/roxo e opaco (CHI/ACN-Lap) devido ao pH da SFF ser 4,0, assim a presença de ACN-

Lap em pó mudou a coloração do filme.  

A mudança visual colorimétrica foi avaliada em teste realizado com soluções 

tampões de pH de 1,0 a 13,0 sobre o filme CHI/ACN-Lap (Figura 22). A mudança 

colorimétrica foi observada em valores de pH 1,0, 2,0, 3,0 (vermelho) e 13,0 (amarelo), essas 

mudanças são características da ACN na presença de ácidos e bases. 
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Figura 20- Curvas de termogravimetria (TGA) termogravimetria derivada (DTA) da (a) 

Laponita® (Lap), (b) Laponita® modificada (M-Lap) e (c) antocianina-Laponita® (ACN- 

Lap). 

 

 

Fonte: A autora (2019). 

(a) 

(b) 

(c) 
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Assim, o biohíbrido ACN-Lap pode ser utilizado na obtenção de filmes inteligentes 

indicadores de frescor, porém, mais estudos são necessários para que uma mudança maior de 

coloração possa ser observada em toda a faixa de pH. 

 

Figura 21- Filmes desenvolvidos à base de quitosana, M-Lap e ACN-Lap (foto em fundo 

branco). 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Figura 22- Mudança colorimétrica no filme CHI/ ACN-Lap com a mudança de pH (1,0-

13,0). 

 

 

            

 

Fonte: A autora (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

CHI CHI/ M-Lap 
CHI/ ACN-Lap 

pH 1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  6,0  7,0  8,0  10,0  11,0  12,0  13,0  
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5 CONCLUSÃO 

 

Este estudo forneceu informações sobre a separação e purificação de antocianinas 

(ACN) do extrato de casca de berinjela usando a Laponita® (Lap) como adsorvente. A Lap 

mostrou maiores capacidades e proporções de adsorção/dessorção do que outros adsorventes 

reportados na literatura. Além disso, os processos de adsorção e dessorção da ACN na Lap 

foram esgotadas em poucos minutos, 5 e 2 min, respectivamente. A capacidade máxima de 

adsorção foi de 14,65 mg de ACN/ grama de Lap, enquanto a razão de adsorção e dessorção 

foi de 90,70% e 84,86%, respectivamente. A adsorção da ACN na Lap é exotérmica e 

apresenta aumento em pH ácido.  

Os modelos de Langmuir e pseudo-primeira-ordem foram os modelos que 

apresentaram melhores ajustes para o estudo do equilíbrio de adsorção e a cinética de ACN 

na Lap, respectivamente. Assim, a adsorção da ACN na Lap é classificada como uma 

adsorção em monocamada e influenciada pelas interações físicas do extrato e da Lap.  

O biohíbrido ACN-Lap em pó apresentou coloração visivelmente roxa e manteve a 

característica de mudança de cor com alterações do pH, variando de vermelho a incolor, 

seguido de azul, verde e por fim o pigmento degradado amarelo. Os resultados apontam que 

houve a incorporação da ACN nas lamelas da Lap, resultando assim em alterações estruturais 

e composicionais. A estrutura do ACN-Lap é amorfa, apresenta aglomerados e tamanho de 

partícula menor quando comparado a Lap pura que é cristalina com menores aglomerações e 

maiores tamanhos de partícula. A estabilidade térmica do ACN-Lap foi superior as da Lap e 

M-Lap observado pois, temperaturas maiores foram necessárias para remoção da água 

incorporada.  

Quando aplicado na obtenção de filme inteligente indicador de frescor, o biohíbrido 

apresentou boa capacidade de incorporação na matriz polimérica. O filme obtido foi 

homogêneo e apresentou a característica desejada de mudança de cor na faixa de pH (1,0-

13,0). Por esses resultados o biohíbrido ACN-Lap se mostra uma alternativa para diversas 

aplicações como materiais inteligentes na indústria alimentícia. 

 

5.1 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

• Sugere-se para trabalhos futuros a aplicação do biohíbrido no desenvolvimento de 

embalagens inteligentes indicadoras de frescor com uso de diferentes matrizes 

poliméricas para avaliação da formação de filme e suas características como a parte 
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estrutural, morfológica, térmica e capacidade de mudança de cor frente a diferentes 

valores de pH; 

• Utilizar a técnica de plasma a frio para o desenvolvimento de embalagens com mais 

de um polímero para aliar características de ambos; 

• Obter materiais híbridos a partir de outras fontes de antocianina e diferentes 

argilominerais como a montmorilonita. 

• Estudar o mecanismo de adsorção de outros pigmentos como clorofilas e 

carotenóides na superfície da Lap.
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