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Introdução 

As antocianinas são compostos da família dos 

flavonóides e constituem um grupo de pigmentos 

responsáveis por grande parte das cores em flores, 

frutas, folhas, caules e raízes de plantas. Esses 

pigmentos conferem diferentes tonalidades de cor, 

oscilando entre vermelho, laranja e roxo, de acordo 

com condições intrínsecas, como o pH, encontradas 

nos vegetais
1
. A tonalidade vermelho brilhante, por 

exemplo, é encontrada predominantemente em 

condições ácidas. São compostos hidrossolúveis e 

sensíveis ao calor apresentando-se na maior parte 

das vezes glicosadas com açúcares que auxiliam 

na estabilização da molécula
2
. As antocianinas 

apresentam propriedades farmacológicas tais como: 

anticarcinogênicas, antivirais e antioxidantes; além 

de conferirem cor aos vegetais e podem ser usadas 

como pigmentos em cosméticos, na indústria 

alimentícia, na indústria de couros. Portanto este 

projeto de pesquisa visou estudar o adequado 

solvente extrator da antocianina da polpa de açaí e 

avaliar quantitativamente e qualitativamente o teor 

total de antocianinas. 

Resultados e Discussão 

 
 
Figura 1. Espectro na região do UV-vísivel do 
pigmento purificado, extraído com etanol 
acidificado.  
 

 

 

 
 

 

Tabela 1. Teor total de antocianinas do pigmento 
purificado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectro na região do Infravermelho do 

pigmento purificado, extraído com etanol 

acidificado. 

Conclusões 

Os resultados evidenciam as bandas de máxima 

absorção na região de 280 e 530 nm características 

para antocianinas extraídas de açaí em meio ácido
3
 

para todos os solventes extratores, entretanto a 

banda na região de 530 nm apresentou maior 

intensidade de absorção quando usados o álcool 

etílico e o metanol como solventes extratores. O 

álcool etílico apresentou maior eficiência na 

extração do pigmento por apresentar maior 

polaridade que o acetato de etila. 

O uso da resina Amberlite Ira 410 Catiônica foi 

eficiente para a purificação dos extratos 

antociânicos para todos os solventes usados, 

entretanto apresentou melhores resultados quando 

do uso do etanol e metanol como solventes. 

Agradecimentos 

Ao PIBIC pelo financiamento da bolsa IC. 

__________________ 
1
 Markakis P (1982) Stability of Anthocyanins in foods. In: Markakis P 

(Ed) Anthocyanins in color foods. New York, Academic Press. p. 163-180. 
2
 Francis, F. J. (1989). Food Colorants: anthocyanins. Food Science and 

Nutrition, 28: 273-314 
3
BOBBIO, P.A.; BOBBIO, F.A. Introdução à química de alimentos. 2ed. , 

São Paulo: Varela, 1992. 234p. 

mailto:*o_junior_2005@hotmail.com

