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Introdução 

   Corantes orgânicos, naturais ou sintéticos, têm um 

sistema  conjugado que permite a eles vasta gama 

de aplicações, seja como indicadores ácido-base, 

seja como sensores (quando incorporados em 

materiais poliméricos orgânico-inorgânico), entre 

outras utilizações.  

   Dentre os diversos corantes orgânicos naturais, 

destacam-se as antocianinas, compostos orgânicos 

da classe dos flavonoides responsáveis pelas 

diversas cores (vermelho, laranja, violeta e azul) 

observadas em muitas pétalas de flores, em frutos e 

vegetais. Algumas características desses 

compostos são notáveis, como a mudança na sua 

coloração de acordo com o pH do meio, além de 

sofrerem degradação pela exposição à luz.
1
  

   Os extratos de antocianinas podem ser 

incorporados em matrizes poliméricas de sílica, pelo 

processo sol-gel. Este material híbrido apresenta 

potencial para aplicação como sensor químico 

(indicador ácido-base) e/ou óptico (detectar doses 

de radiação UV). Para isto, estudos da estabilidade 

térmica e fotoquímica de antocianinas em solução 

são necessários, pois fatores como o pH do meio, a 

temperatura e a exposição à luz interferem na 

estabilidade destas moléculas.
2
 

   Os objetivos deste trabalho foram obter os 

extratos brutos de algumas flores encontradas na 

região Agreste de Pernambuco e estudar a 

influência da radiação ultravioleta e da temperatura 

nestes extratos utilizando espectrometria de UV-Vis. 

Resultados e Discussão 

   Os estudos de foto- e termoestabilidade dos 

extratos antociânicos foram realizados com duas 

flores encontradas no agreste pernambucano: 

Pavonia multiflora ‘Pulchia’ (I) e Hibisco rosa-

sinensis (II). Dois procedimentos de obtenção dos 

extratos brutos encontrados na literatura foram 

utilizados: (1) método descrito por Harborne
1
, que 

consiste na extração de pigmentos a partir de 

pequenas quantidades de tecido vegetal; e (2) 

método alternativo descrito por Cavalheiro
3
, para a 

obtenção de maiores quantidades de extrato. 

   Após a obtenção dos extratos brutos, uma 

pequena quantidade do material foi diluída em 

solução aquosa ácida (pH 1-2). Inicialmente, a 

solução contendo o extrato da pavônia (I) foi 

submetida à exposição à radiação UVB em 

diferentes doses (20 J, 40 J, 60 J e 80 J). Foi 

observada uma diminuição progressiva da 

intensidade da absorção máxima em 515 nm de 

acordo com o aumento da dose em relação à 

amostra não irradiada. 

   Quando a solução com o extrato da pavônia (I) foi 

submetida a diferentes temperaturas (25°C, 40°C e 

80°C) por 1 hora, foi observada diminuição da 

intensidade da banda de absorção máxima com o 

aumento da temperatura. Contudo, sob as mesmas 

condições, a solução contendo o extrato da hibisco 

(II) se mostrou estável com o aumento da 

temperatura (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Espectro de UV-Vis: extrato de I e II 
submetido a diferentes temperaturas 

   Estudos envolvendo a incorporação dos extratos 

de flores em matrizes poliméricas de sílica pelo 

processo sol-gel estão sendo realizados. 

Conclusões 

As soluções dos extratos da Pavonia multiflora 

‘pulchia’ e da Hibisco rosa-sinensis apresentaram 

comportamento semelhante quanto à exposição à 

radição UVB, contudo, a solução contendo a hibisco 

se mostrou mais resistente à degradação pelo 

aumento da temperatura em pH ácido. 
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