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RESUMO: Estudos revelam a grande influência dos radicais livres e outros oxidantes como 

responsáveis pelo envelhecimento e por doenças degenerativas. Por outro lado, os compostos 

fenólicos naturais tem-se apresentado como ótimos antioxidantes por inibirem a peroxidação 

lipídica e a lipooxigenase in vitro. Dentre estes, encontra-se em destaque o trans-resveratrol 

(3,5,4’–trihidroxiestilbeno), composto fenólico, caracterizado como um polifenol da classe 

estilbeno. A hortaliça popularmente conhecida como “Azedinha” (Rumex acetosa) possui o 

trans-resveratrol em sua composição e a partir disto, o presente trabalho teve como objetivo 

geral o estudo sobre a extração supercrítica e a extração convencional (Soxhlet e sequencial) 

em raízes da Rumex acetosa, avaliando-se a eficiência dos processos extrativos, a atividade 

antioxidante, o teor de fenólicos totais e a quantificação do trans-resveratrol contido nos 

extratos. As extrações supercríticas utilizaram CO2 como solvente, adicionado de co-solvente 

(etanol) e foram conduzidas pelo método dinâmico em um extrator de leito fixo. Os ensaios 

obedeceram a um planejamento fatorial 23 com triplicata no ponto central, tendo como 

variável resposta o rendimento do processo e a concentração de trans-resveratrol e como 

variáveis independentes a pressão, a temperatura e a concentração de co-solvente (% v/v). Os 

rendimentos (massa de extrato seco/ massa de matéria-prima utilizada) obtidos da extração 

supercrítica variaram de 0,8 a 7,63%, sendo que o melhor resultado foi obtido a 250 bar e 

90°C, com uso do co-solvente etanol a 15% (v/v). O valor de YCER foi calculado para uma 

vazão de 1,0 ± 0,17 g/min de CO2 resultando em 0,0469 (g soluto/ g solvente). Os resultados 

de rendimento em massa para as extrações convencionais variaram entre 0,78% (hexano) e 

9,97% (etanol). O modelo estatístico gerado a partir dos dados de concentração de trans-

resveratrol se apresentou como significativo e preditivo para uma confiança de 95%. Através 

de análises cromatográficas em CLAE (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência), o trans-

resveratrol foi quantificado em todos os extratos obtidos e os valores de concentração 

variaram entre 0,0033 e 0,42 (mg/g extrato) para os extratos supercríticos e entre 0,449 e 

17,046 (mg/g extrato) para extrações convencionais, sendo, portanto, a extração Soxhlet com 

etanol mais seletiva em trans-resveratrol que a supercrítica. A avaliação do poder antioxidante 
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(método do sequestro do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil-DPPH) dos extratos supercríticos 

resultaram em valores de EC50 (Concentração efetiva que neutraliza 50% dos radicais livres) 

compreendidos entre 7,89 e 18,43 μg/mL, enquanto que as extrações com Soxhlet resultaram 

em valores de EC50 na faixa de 6,05 e 7,39 μg/mL. Já a quantificação dos compostos fenólicos 

totais (Método espectrofotômetro de Folin-Ciocalteau) dos extratos supercríticos resultaram 

em valores compreendidos entre 85,3 e 194,79 mg EAG/g extrato, enquanto que os valores 

dos extratos oriundos do Soxhlet resultaram em valores compreendidos entre 178,5 e 237,8 

mg EAG/g extrato. A alta atividade antioxidante pode ser atribuída não somente à presença de 

compostos fenólicos, mas também à presença de outros antioxidantes existentes na Rumex 

acetosa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Rumex acetosa. Extração supercrítica. Trans-resveratrol. Atividade antioxidante. Compostos 

fenólicos totais. 
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ABSTRACT 

 

Studies show the great influence of free radicals and other oxidants as responsible for aging 

and degenerative diseases. On the other hand, the natural phenolic compounds has shown 

great as antioxidants to inhibit lipid peroxidation and lipoxygenase in vitro. Among these, is 

highlighted trans-resveratrol ( 3,5,4 '- trihydroxystilbene ) phenolic compound , characterized 

as a polyphenol stilbene class. The vegetables popularly known as "Azedinha" (Rumex 

Acetosa) has trans-resveratrol in its composition and from this, the present work aimed to 

study on the supercritical extraction and conventional extraction (Soxhlet and sequential) in 

roots of Rumex Acetosa, evaluating the efficiency of extractive processes, antioxidant activity, 

total phenolic content and quantification of trans-resveratrol contained in the extracts. 

Extractions using supercritical CO2 as solvent, addition of co-solvent (ethanol) and were 

conducted by the dynamic method in a fixed bed extractor. The trial met a 23 factorial design 

with three replications at the central point, with the variable reply process yield and 

concentration of trans-resveratrol and pressure as independent variables, temperature and 

concentration of co-solvent (% v/v). Yields ( mass of dry extract / mass of raw material used ) 

obtained from the supercritical extraction ranged from 0,8 to 7,63 % , and the best result was 

obtained at 250 bar and 90 °C using the co-solvent 15% ethanol (% v/v). The value was 

calculated for YCER a flow rate of 1,0 ± 0,17 g/min resulting in 0,0469 CO2 ( g solute / g 

solvent ). The results of the mass yield varied between conventional extractions 0,78 % ( 

hexane) and 9,97 % (ethanol). The statistical model generated from the data of the 

concentration of trans-resveratrol performed as meaningful and predictive for a 95% 

confidence. GC analysis on HPLC (High Performance Liquid Chromatography), trans-

resveratrol was quantified in all extracts and concentration values ranged between 0,0033 and 

0,42 ( mg / g extract) for supercritical extracts and between 0,449 and 17,046 (mg / g extract) 

to conventional extractions and therefore, the Soxhlet extraction with ethanol for more 

selective trans-resveratrol than the supercritical fluid. Evaluation of antioxidant (radical 

method to sequester 2,2- diphenyl-1- picryl - hydrazyl - DPPH) the supercritical extracts 

resulted in EC50 values (concentration effective to neutralize 50% of free radicals) of between 

7,89 and 18,43 mg/mL , while resulting in a Soxhlet extraction with EC50 values in the range 

of 6,05 and 7,39 mg/mL. As for quantification of the phenolic compounds (Method 

Spectrophotometer Folin-Ciocalteau) the supercritical extracts resulted in values between 85,3 

and 194,79 mg GAE / g extract, whereas values derived from the Soxhlet extract resulted in 
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values between 178,5 and 237,8 mg GAE / g extract. The high antioxidant activity can not be 

attributed solely to the presence of phenolic compounds, but the presence of other 

antioxidants in the existing Rumex acetosa. 

 

Keyword: 

Rumex acetosa. Supercritical extraction. Trans-resveratrol. Antioxidant activity. Phenolic 

compounds. 
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Nomenclatura/Abreviações 
 

ABSAmostra – Valor da absorbância da amostra do extrato ou do ácido ascórbico após a reação 

com o controle 

ABSControle – Valor da absorbância da solução controle (solução contendo apenas DPPH e 

etanol PA) 

AS (%) – Percentagem de atividade sequestradora 

CER – Índice referente à etapa de taxa constante de extração 

CLAE – Cromatografia líquida de alta eficiência 

CO – Concentração de co-solvente 

DF – Índice referente à etapa de extração nula 

DPPH – 2,2-difenil-1-picril-hidrazil 

DP – Diâmetro médio de partícula 

Dp – diâmetro médio das partículas (mm) 

Dpi – diâmetro da partícula da fração i (mm) 

EAG – Equivalente em ácido gálico (g) 

EC50 – Concentração efetiva que neutraliza 50% dos radicais livres 

EFS – Extração com fluído supercrítico 

FER – Índice referente à etapa de taxa decrescente de extração 

HPLC – High-performance liquid chromatography (cromatografia líquida de alta eficiência) 

mesh – Unidade de medida de diâmetro de partícula 

min – Unidade de tempo (Minutos) 

MCER – Massa referente a etapa de extração constante (g) 

Mi – Massa de amostra na fração i (g) 

M – Massa total de amostra (g) 

MQR – Média quadrática da regressão 

MQr – Média quadrática de resíduos 

MPa – Unidade de pressão (Mega Pascal) 

n – números de frações 

N g.l. – Números de grau de liberdade 

P – Pressão (bar) 

p – Valor de significância (análise estatística) 

PA – Alto grau de pureza 
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Pc – Pressão crítica 

R2 – Coeficiente de correlação 

T – Temperatura (°C) 

Tc – Temperatura crítica (°C) 

TFT – Teor de fenólicos totais (mg EAG/ g de extrato) 

tCER – Tempo relativo ao período de taxa constante de extração supercrítica (min) 

tFER – Tempo relativo ao período de taxa decrescente de extração supercrítica (min) 

UV – Ultra violeta 

xi – Corresponde a percentagem de amostra retida na fração i 

YCER – Concentração do soluto na fase solvente (MCER/Vazão) 

°C – Unidade de temperatura (Grau Celsius) 
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1. Introdução 

A procura por uma vida saudável tem motivado a humanidade e principalmente a 

comunidade científica a buscar novos meios que possibilitem esse padrão de vida. A cada dia 

cresce a preocupação dos consumidores com a segurança dos produtos ingeridos ou 

utilizados, fazendo com que a indústria alimentícia e de fármacos valorize a utilização de 

extratos vegetais que apresentem características funcionais (biológicas), com alto grau de 

pureza, uma vez que as substâncias sintéticas, muitas vezes, são suspeitas de causar efeitos 

maléficos à saúde humana. 

Muitas evidências têm indicado a grande influência dos radicais livres e outros 

oxidantes como grandes responsáveis pelo envelhecimento e pelas doenças degenerativas 

associadas ao envelhecimento, como câncer, doenças cardiovasculares, catarata, declínio do 

sistema imune e disfunções cerebrais (Sousa et al., 2007; Atoui et al., 2005; Barreiros & 

David, 2006). 

A grande quantidade de radicais livres no organismo é controlada pelos antioxidantes, 

sejam eles produzidos pelo próprio corpo, sejam absorvidos pela dieta alimentar. 

Ultimamente, as substâncias antioxidantes que têm gerado um grande interesse no meio 

científico são os compostos fenólicos naturais, já que inibem a peroxidação lipídica e a 

lipooxigenase in vitro (Sousa et al., 2007; Soares, 2002; Haslam, 1996). 

A maioria dos compostos fenólicos encontrados em plantas pode ser classificada como 

fenóis simples, ácidos fenólicos (derivados de ácidos benzóico e cinâmico), cumarinas, 

flavonóides, estilbenos, taninos condensados e hidrolisáveis, lignanas e ligninas (Naczk & 

Shahidi, 2004). 

Entre os compostos antioxidantes naturais, encontra-se em destaque o trans-resveratrol 

(3,5,4’–trihidroxiestilbeno). Esse ganhou uma especial atenção devido à sua capacidade de 

inibir ou retardar uma grande variedade de doenças em animais (Baur et al., 2006). Dentre 

essas, destacam-se a doença cardiovascular e câncer (Bradamante et al., 2004). Também se 

destaca por aumentar a resistência ao estressse e por prolongar a vida útil (Baur et al., 2006; 

Lucas-Abellán et al., 2011; Valenzano et al., 2006). O trans-resveratrol é produzido 

naturalmente por diversos tipos de plantas, dentre essas estão as videiras e algumas ervas 

medicinais (Kerem et al., 2006). 

O maior interesse pelo estudo do trans-resveratrol nasceu do conhecido “paradoxo 

francês” – observação de que a população francesa não apresentava bons hábitos de 

alimentação, fumava, bebia e, no entanto apresenta baixa incidência de doenças cardíacas. 
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Este paradoxo foi explicado por vários estudiosos através da alta ingestão de vinho tinto, rico 

em composto fenólicos, dentre estes o resveratrol e outros antioxidantes naturais (Filip et al., 

2003; Galato, 2004; Schieber et al., 2001 apud Oliveira, 2010). 

Recentemente, foi encontrado, no Brasil, grande quantidade de resveratrol numa 

hortaliça popularmente conhecida como “azedinha” (Rumex acetosa) (Souto, 2010). Não se 

sabe ao certo sua origem, mas é comumente encontrada em seu estado silvestre em regiões de 

clima ameno da Europa e da Ásia. No Brasil é geralmente cultivada em regiões de clima 

ameno do Rio Grande do Sul a Minas Gerais (Ministério de agricultura, pecuária e 

abastecimento, 2010). 

Existem várias técnicas de extração de polifenóis, sendo as mais utilizadas, segundo a 

literatura, os métodos que usam solventes orgânicos (como etanol, éter e metanol) e água 

como solvente, e o método de extração supercrítica (Andreo & Jorge, 2006). A eficiência de 

cada uma destas técnicas depende de variáveis como: tempo de extração, tipo de solvente, 

temperatura e pressão de extração (Andreo & Jorge, 2006). Estas técnicas de extração 

influenciam diretamente na qualidade e na composição a partir dos extratos obtidos dos 

produtos naturais (Oliveira, 2010). 

É importante ressaltar que a extração com fluido supercrítico surgiu como uma boa 

alternativa para extração e fracionamento de produtos naturais. Isto se deve ao fato de que as 

técnicas de extração tradicionais amplamente utilizadas na obtenção de extratos de matrizes 

sólidas vegetais, geralmente, estão associadas a altas temperaturas podendo ocasionar a 

destruição de compostos termossensíveis presentes nessas matrizes sólidas. Além disso, a 

maioria dos solventes utilizados nessas técnicas tradicionais são prejudiciais à saúde e 

necessitam ser separados do extrato logo após a extração. O contrário do que acontece com a 

extração supercrítica, que se apresenta como uma tecnologia mais limpa e com uma maior 

faixa de solubilidade e seletividade (Oliveira, 2010). 

Na literatura, alguns trabalhos indicam que a extração com a utilização de solventes 

orgânicos e a extração supercrítica são aplicadas em matrizes sólidas compostas por raízes de 

hortaliças da família Poligonaceae e da espécie Rumex (Kerem et al., 2006; Souto, 2010). 

Como exemplo, Benová et al. (2010) realizaram extrações supercríticas em raízes de 

Japonese knotweed (tradicional herbácea chinesa da família Poligonaceae) encontrando 

resveratrol nos extratos obtidos.  

Considerando o crescimento da utilização de substâncias de origem natural para 

fabricação de fármacos, o estudo da extração dos compostos fenólicos presentes na Rumex 

acetosa torna-se de grande valia para o meio científico. 
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Desta forma, o objetivo central deste trabalho foi o estudo sobre a extração supercrítica 

e a extração convencional (Soxhlet e sequencial) em raízes da Rumex acetosa, avaliando tanto 

a eficiência dos processos extrativos quanto a atividade antioxidante e a composição dos 

extratos obtidos. 

Também faz parte do objetivo deste trabalho o desenvolvimento de uma metodologia de 

quantificação de Trans-Resveratrol em extratos utilizando o CLAE. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 – Rumex acetosa 

Planta da família Polygonaceae cultivada em regiões de clima ameno do Rio Grande do 

Sul a Minas Gerais, conhecida popularmente como “azedinha” (Figura 2.1). Sua origem é 

desconhecida, mas é encontrada em estado silvestre em regiões de clima ameno da Europa e 

da Ásia. Suas folhas podem ser consumidas in natura ou cozidas, embora apresente um alto 

teor de oxalato de cálcio, o que limita o consumo por quem sofre de problemas renais 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2010). 

 

 

Figura 2.1 – Rumex acetosa (“Azedinha”). Fonte 

(http://compromissoconsciente.blogspot.com.br) 

Essa herbácea perene pode atingir cerca de 20 cm de altura em regiões de clima ameno. 

Seu cultivo pode ser realizado o ano inteiro (desde que haja umidade), em regiões tropicais 

com verão quente e inverno ameno e o plantio deve ser realizado de março a julho. Produz 

cerca de 2 a 3 maços por semana por m2 a partir do segundo mês até cerca de 6 meses. Os 

maços tem, aproximadamente, 100g. Assim, obtém-se produtividade de 4 kg/m2 ou o 

equivalente a 40 ton/ha, lembrando-se que normalmente a azedinha é plantada em pequenas 

hortas (Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento, 2010). 

Bioquimicamente apresenta em sua constituição: oxalatos, taninos, derivados do 

antraceno, quinoides, flavonóides e fenilpropanóides (Kemper, 1999).  
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2.2 – Antioxidantes 

Tendo em vista a alta reatividade do oxigênio, radicais livres são capazes de reagir com 

a maioria das substâncias orgânicas existentes. Com isso, a sua reatividade é um fator 

importante no estudo da saúde humana. Nos processos oxidativos, existe a presença dos 

radicais livres, que no caso do oxigênio apresentam-se como o ânion radical superóxido (���) 

e o radical hidroxila (OH) (Southorn & Powis, 1988 apud Galato, 2004). 

O radical livre é uma molécula ou fragmento molecular contendo um ou mais elétrons 

desemparelhados. Esta valência livre é responsável por tornar a molécula extremamente 

reativa e paramagnética (Galato, 2004). Os radicais livres do oxigênio têm um papel 

fundamental nas reações fisiológicas/bioquímicas do corpo humano. No entanto quando 

acontece uma produção excessiva destes radicais durante processos patofisiológicos ou 

fatores adversos, e culminando com a não existência de antioxidantes disponíveis in vivo, 

podem ocorrer grandes danos nos tecidos e células humanas (Oliveira, 2010). 

A interferência destes radicais é capaz de debilitar o sistema imunológico, alterar o 

sistema hormonal, podendo ainda favorecer o desenvolvimento de células cancerígenas e/ou 

aumentar o processo de envelhecimento. Os antioxidantes podem ser considerados como a 

primeira defesa do organismo contra esta interferência, visto a sua capacidade de doar 

elétrons (átomo de hidrogênio), inibindo ou retardando a oxidação de outras moléculas, ou na 

propagação de reações oxidativas em cadeia (Balasundram et al., 2006; Campos, 2005; 

Cortesi et al., 1999; Duarte-almeida et al., 2006; Louli et al., 2004; Velioglu et al., 1998 apud 

Oliveira, 2010). 

Basicamente, os antioxidantes são divididos em dois outros grupos, os primários e os 

secundários. Os primários são capazes de interromper a cadeia de radicais através da doação 

de um elétron a uma radical lipídico livre, assumindo a condição estável. Estão incluídos 

nesse grupo os compostos fenólicos, que apresentam grupos doadores nas posições orto e 

para de sua cadeia cíclica. Os antioxidantes secundários reduzem o processo inicial de 

formação do radical livre, utilizando agentes quelantes de metais, tendo como exemplo o 

ácido cítrico (Oliveira, 2010). 

A origem dos antioxidantes pode ser sintética ou natural. Geralmente os sintéticos 

apresentam em sua cadeia uma estrutura fenólica com diferentes graus de substituição do 

radical alquila. Os antioxidantes naturais podem apresentar-se como compostos fenólicos, 

carotenóides ou compostos nitrogenados, como a vitamina C e E (Oliveira, 2010). 
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2.2.1 – Compostos fenólicos 

As plantas, em geral, são capazes de sintetizar uma grande diversidade de compostos 

com baixa massa molecular, os quais são essenciais para o seu crescimento, reprodução e 

defesa (infecções, radiações UV, ferimentos e agressões externas). Muitos desses compostos 

são fenólicos, envolvendo desde moléculas simples até moléculas com alto grau de 

polimerização (Oliveira, 2010). 

Os compostos fenólicos presentes nas plantas são classificados em diversos grupos, 

como: ácidos fenólicos (cinâmico e derivados do ácido benzóico), fenóis simples, cumarinas, 

flavonóides, estilbenos, taninos condensados e hidrolisáveis, lignanas e lignina (Naczk & 

Shahidi, 2004). Dentre os antioxidantes naturais, os compostos fenólicos têm recebido 

especial atenção por inibirem a peroxidação lipídica e a lipooxigenase in vitro (Haslam, 1996; 

Soares, 2002). 

2.2.1.1 – Ácidos fenólicos 

Basicamente, os ácidos fenólicos enquadram-se como compostos com um anel 

aromático simples contendo substituintes capazes de sequestrar radicais livres. Segundo 

Oliveira (2010) os ácidos fenólicos são divididos em dois grupos de substâncias: 

1. Ácidos benzóicos, que possuem sete átomos de carbono. 

2. Ácidos cinâmicos, que possuem nove átomos de carbono  

2.2.1.2 – Flavonóides 

Representam o maior grupo de compostos fenólicos presentes em plantas. São 

responsáveis pelas cores dos frutos e das flores e apresentam um baixo peso molecular (15 

átomos de carbono). Dentre os flavonóides, as antocianinas apresentam-se como as mais 

largamente distribuídas na natureza, sendo responsáveis pela maioria das cores azul, violeta e 

vermelho que aparecem em frutos, flores, folhas, caules e raízes (Oliveira, 2010). 

2.2.1.3 – Estilbenos 

Os estilbenos representam um pequeno grupo dos fenilpropanóides. A maioria dos 

estilbenos naturais são derivados da unidade básica trans-resveratrol (3,5,4’-trihydroxy-

transstilbene). Recentemente, os estilbenos têm recebido especial atenção, devido às suas 

atividades biológicas e possíveis aplicações medicinais (Chong et al., 2009). 

O resveratrol (3,5,4’–trihidroxiestilbeno) é o principal composto deste grupo. Este 

apresenta dois anéis aromáticos unidos por uma espécie de “ponte eteno” (Rabesiaka et al, 

2011). Apresenta-se também como uma fitoalexina produzida naturalmente por várias 
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espécies vegetais como: amendoim, eucalipto, amoras, framboesas, pinheiro, uvas, membros 

da família polygonaceae, entre outras (Rabesiaka et al, 2011; Sautter et al, 2005; Kerem et 

al., 2006).  

O resveratrol é encontrado sob a forma de dois isômeros: o trans-resveratrol (trans-

3,5,4'-trihidroxiestilbeno) e cis-resveratrol (cis-3,5,4'-trihidroxiestilbeno), Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 – Fórmula estrutural dos isômeros trans-resveratrol e cis-resverarol. Fonte: 

(Sautter et al., 2005). 

O isômero trans-resveratrol é convertido para cis-resveratrol em presença da luz visível, 

pois esta forma é mais estável. O resveratrol apresenta propriedades terapêuticas como: 

anticâncer, antiviral, anti-inflamatório, neuroprotetor, entre outros (Sautter et al, 2005; Athar 

et al, 2007; Lee et al, 2009;  Han et al, 2009; Docherty et al, 2005).  

Benová et al. (2010) estudaram o uso de extração com fluido supercrítico de compostos 

presentes na planta Knotweed Japonês (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.). Neste 

estudo, foram encontrados três compostos principais: trans-resveratrol, emodina e piceid. O 

trans-resveratrol (Figura 2.2) e o piceid (Figura 2.3) apresentam-se basicamente como 

estilbenos. O piceid (resveratrol-glicosídeo), trans-3,5,4'-trihydroxylestilbeno-3-mono-D-

glicósido (também chamado de Polydatin), existe extensivamente em ervas medicinais e 

vinho tinto. O piceid pode ser considerado um isômero do trans-reveratrol e como esse, 

também tem-se apresentado como um importante agente no combate a doenças 

cardiovasculares e na prevenção do câncer (Lv et al., 2006). 

 

 

Figura 2.3 – Fórmula estrutural do piceid. Fonte: (Benová et al., 2010) 
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A Emodina (6-metil-1,3,8-trihydroxyanthraquinone) é uma antraquinona (Figura 2.4). 

Desde os tempos antigos, o composto tem sido um ativo componente em extratos de plantas 

medicinais utilizadas para tratamento médico. Este composto e os seus derivados são 

encontrados em várias espécies de plantas (Benová et al., 2010). 

 

 

Figura 2.4 – Fórmula estrutural da Emodina. Fonte: (Benová et al., 2010) 

 

2.3 – Métodos de extração 

Os métodos de extração influenciam diretamente na qualidade e na composição dos 

extratos. Além da técnica extrativa, é essencial a escolha do solvente. Por isso a importância 

do estudo detalhado da polaridade, da afinidade química e da escolha do solvente e/ou co-

solvente utilizados nas extrações (Oliveira, 2010). 

2.3.1 – Extração sequencial 

Para este tipo de extração, como o próprio nome sugere, são realizadas sucessivas 

extrações com a utilização de solventes distintos, de polaridade diferente. A cada extração 

realizada, é feita uma separação entre extrato e resíduo. Este resíduo passa por um novo 

processo extrativo com um novo solvente, gerando um novo extrato e um novo resíduo. 

Consequentemente, ao fim de todo o processo sequencial, são obtidos vários extratos, 

correspondentes aos diversos solventes utilizados. A extração sequencial permite uma maior 

especificidade na obtenção de uma substância ou de um grupo de substâncias. 

2.3.2 – Extração Soxhlet  

Este tipo de extração é bastante utilizada em escala laboratorial, principalmente em 

extrações de matrizes sólidas, como é o caso das extrações de substâncias em plantas no geral. 

É um técnica de extração antiga, mas que permanece como referência com a qual os novos 

métodos são comparados (Castro & García-Ayuso, 1998). 
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A extração soxhlet acontece de forma contínua. Primeiramente, as plantas são imersas 

no solvente, em seguida existe um equipamento que fornece calor para o sistema até que a 

solução atinja o ponto de ebulição a uma pressão reduzida (também pode acontecer à pressão 

atmosférica). O solvente extrai o material orgânico presente na mistura de acordo com a sua 

afinidade e polaridade. No entanto, o extrato é separado do solvente que é evaporado do 

extrato e mais um vez é posto em contato com matriz sólida. 

Geralmente, o processo apresenta altos rendimentos devido ao fato da constante 

renovação do solvente utilizado, já que a matriz sólida (extrato) permanece sempre dentro do 

extrator Soxhlet. Entretanto, ao final do processo contínuo é necessária uma etapa posterior de 

eliminação do solvente, requerendo uma grande quantidade de energia. Como desvantagem 

do método, na maioria dos casos, a parte residual do solvente pode ser indesejável para 

possíveis produtos farmacêuticos, devido a sua toxidade. Além disso, as características 

químicas e físicas das moléculas presentes na matriz podem ser alteradas pelas altas 

temperaturas a que são submetidas neste tipo de extração. 

Estudos propondo modificações ao Soxhlet estão sendo feitos, numa tentativa de 

aproximá-lo de técnicas mais modernas com o objetivo da redução do tempo de extração. 

Essas modificações propõem extrações com altas pressões, ultrassom e micro-ondas (Castro 

& Priego-Capote, 2010). 

2.3.3 – Extração supercrítica 

A extração supercrítica é capaz de extrair compostos ativos de plantas com melhor 

qualidade do que as operações convencionais. A degradação causada pela temperatura é 

evitada devido ao fato de serem utilizadas baixas temperaturas, na maioria dos casos. A 

ausência de luz no processo evita as reações de oxidação dos elementos fotossensíveis, o que 

constitui uma grande vantagem para a extração de antioxidantes, garantindo suas propriedades 

biológicas (Oliveira, 2010). 

Como o próprio nome sugere, a extração supercrítica utiliza fluidos a temperaturas e 

pressões acima de seus valores críticos, como mostra a Figura 2.5. Neste processo, ocorre 

transferência de massa da matriz sólida para o fluido ou mistura de fluidos na região 

supercrítica. 
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Figura 2.5 – Representação do diagrama de fases de uma substância pura. Fonte: (Brunner, 
2005). 

Existem diversos trabalhos na literatura que utilizam a extração supercrítica em matrizes 

sólidas vegetais no geral (raízes, folhas, caules, entre outras). Oliveira (2010) avaliou a 

aplicação da extração supercrítica no aproveitamento do bagaço de uva (resíduo vinícola), 

visando a otimização do processo e avaliando sua eficácia na obtenção de produtos com 

destacada atividade biológica (antioxidante e antimicrobiana). Neste trabalho, o rendimento 

da extração supercrítica para o bagaço de uva foi comparado com as técnicas convencionais 

de extração. 

O trabalho de Benová et al. (2010) teve como objetivo a investigação do uso da 

extração com fluido supercrítico na planta Japanese Knotweed (Polygonum cuspidatum) que 

pertence a mesma família da Rumex acetosa. No trabalho, os autores avaliaram os efeitos dos 

parâmetros, tais como o tipo de co-solvente, a pressão de trabalho, a temperatura de operação 

e o tempo de extração de piceid, do resveratrol e da emodina. Os resultados da extração 

supercrítica sempre foram comparados com os resultados da extração Soxhlet. 

Pascual-Martı´ et al. (2001) estudaram a extração com fluido supercrítico do resveratrol 

presente na casca da uva Vitis vinifera. As variáveis de extração, tais como a pressão, a 

concentração de co-solvente (etanol), e o tempo de extração foram otimizados. Foram 

analisadas seis diferentes variedades da casca da uva da mesma área geográfica e 

representativa da elaboração do vinho. 

Souto (2010) estudou acerca dos métodos de separação e purificação do trans-

resveratrol e/ou emodina da Polygomum cuspidation e/ou Rumex acetosa. O mesmo preparou 

fitoterápicos a partir das raízes da Rumex acetosa. 
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2.3.3.1 – Propriedades físico-químicas dos gases comprimidos 

Têm sido propostos gases comprimidos como solventes para diversos processos 

extrativos e de purificação. Isto se deve às propriedades físico-químicas destes serem 

intermediárias entre as dos gases e líquidos. Altos valores de difusividade são encontrados 

nestes gases, se comparados aos líquidos, como é possível observa na Tabela 2.1 abaixo. 

Estes valores de difusividade facilitam a penetração na matriz sólida. As altas densidades e 

baixas viscosidades cinemáticas destes gases unidas a uma boa difusividade, confere a estes 

compostos boas propriedades de solvatação. Com isso, a convecção natural destes gases passa 

a ser maior que para os líquidos (Brunner, 2005). 

Tabela 2.1 – Propriedades físico químicas de fluidos.  

Estado do fluido Densidade (g/cm3) Difusividade (cm2/s) Viscosidade (g/cm.s) 

Gás 

P=1 atm, T=15-30°C 
(0,6–2,0).10-3 0,1–0,4 (0,6–2,0). 10-4 

Líquido 

P=1 atm, T=15-30°C 
0,6–1,6 (0,2–2,0). 10-5 (0,2–3,0). 10-2 

Fluido Supercrítico 

P = Pc; T ≈ Tc 

P = 4Pc; T ≈ Tc 

 

0,2–0,5 

0,4–0,9 

 

0,7. 10-3 

0,2. 10-3 

 

(1–3). 10-4 

(3–9). 10-4 

Fonte (Brunner, 2005). 

Para conhecer o processo de transferência de massa, é importante conhecer o coeficiente 

de difusão no soluto, a viscosidade e a densidade do solvente, bem como a seletividade e a 

solubilidade do soluto no solvente. É importante ressaltar que pequenas alterações na pressão 

ou temperatura provocam grandes alterações na densidade da substância (Galvão, 2004).  

2.3.3.2 – Fluidos supercríticos 

Os compostos puros presentes na natureza apresentam-se em três estados físicos 

distintos e bem definidos (sólido, líquido e gasoso). Estes estados são determinados pelas 

propriedades termodinâmicas de cada substância (pressão, temperatura, volume). No entanto, 

quando submetemos estas substâncias a determinadas condições de temperatura e pressão, 

estas apresentam características próprias que poderiam definir um “quarto” estado físico da 

matéria (estado supercrítico). Que na verdade, não é precisamente um “quarto” estado, mas 

sim um estado intermediário entre o líquido e o gasoso (Barreto, 2007). 

Smith et al. (2007) definem um fluido supercrítico como aquela substância que 

encontra-se a uma temperatura e pressão acima de sua temperatura e pressão críticas. 
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Levando-se em consideração o dióxido de carbono, sua temperatura e pressão críticas são 

31,1 ºC e 73,8 bar, respectivamente (Smith et al.,2007). 

Devido às dificuldades de operação (altas pressões e temperaturas), o uso de fluídos 

supercríticos era bastante limitado até o início dos anos 80. Porém, a partir de então, os 

processos extrativos envolvendo estes fluidos têm crescido continuamente, especialmente nas 

áreas de extração de aromáticos de especiarias (óleos óleoresinas), extração de óleos 

essenciais, na descafeinização do café, extração de compostos de plantas medicinais, extração 

de contaminates do solo, e até na indústria cervejeira e do tabaco na remoção da nicotina 

(Brunner,1994, 2005; Melecchi, 2005). 

No processo de extração supercrítica, o fluido supercrítico escoa através de um leito 

fixo formado pela matriz sólida (raízes de planta, folhas, entre outros) solubilizando os 

componentes presentes na matriz. A transferência de massa vai acontecendo a medida do 

deslocamento do fluido até que o equilíbrio seja alcançado. Na extração supercrítica é 

utilizado um fluido supercrítico como solvente, geralmente o CO2 (dióxido de carbono) 

(Oliveira, 2010). 

2.3.3.3 – Vantagens da extração supercrítica 

De acordo com Galvão (2009), entre as vantagens do uso deste método de extração, é 

possível citar: 

• Temperaturas de operação razoavelmente baixas; 

• Extração quase instantânea; 

• O processo extrativo ocorre na ausência da luz e do ar; 

• O CO2 é um solvente inerte, logo não ocorrem reações químicas entre ele e as 

substâncias extraídas; 

• O CO2 pode ser removido por completo simplesmente por redução da pressão ou 

ajuste da temperatura. 

2.3.3.4 – Desvantagens da extração supercrítica 

Entre as desvantagens do uso deste método de extração, é possível citar: (Galvão, 2009) 

• Elevado custo inicial, em função de se trabalhar com altas pressões (necessidade de 

equipamentos auxiliares de segurança); 

• Questão ambiental, uma vez que a liberação do CO2 na atmosfera acarretaria aumento 

do efeito estufa, o que exige uma preocupação especial com relação ao destino a ser dado ao 

solvente utilizado na extração. 
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2.3.3.5 – Dióxido de carbono supercrítico 

Dentre os solventes existentes, o dióxido de carbono destaca-se na utilização como 

fluido supercrítico. Isto se deve ao fato do mesmo ser atóxico, apresentar condições críticas 

amenas (31,1°C e 73,8 bar), possuir um custo relativamente baixo e ser encontrado com alta 

pureza (Sant`ana, 1996; Pereira, 2002 apud Galvão, 2004). O CO2 (dióxido de carbono) 

apresenta alta volatilidade, alta difusividade, baixa viscosidade e pequena entalpia de 

vaporização (Brunner, 1994; McHugh & Krukonis, 1986, apud Galvão, 2004). 

2.3.3.6 – Utilização de Co-Solventes na extração supercrítica 

Os co-solventes ou modificadores são amplamente utilizados na extração supercrítica 

com o intuito de favorecer a recuperação de substâncias polares. Quase sempre apresentam-se 

como substâncias no estado líquido a temperatura ambiente. (Taylor, 1996 apud Galvão, 

2009). Os co-solventes mais comumente utilizados são: metanol, etanol, 1-propanol, 2-

propanol, 1-hexanol, água, acetonitrila, diclorometano, entre outros (Modey et al. 1996). 

Com a adição de co-solvente em uma extração supercrítica, as propriedades de 

solvatação do fluido supercrítico (CO2) são alteradas, podendo aumentar significativamente a 

solubilidade de substâncias polares e seletividade do processo extrativo. Este efeito da adição 

do co-solvente pode ser explicado pelas interações químicas (ligações de hidrogênio e 

interações ácido-base) ou pelas interações físicas (dipolo-dipolo e dipolo-dipolo induzido) 

(Galvão, 2009). 

Benová et al. (2010) avaliaram os rendimentos de extração supercrítica (pressão: 40 

MPa, temperatura: 100ºC, tempo: 30min.) do trans-resveratrol, piceid e emodina das raízes da 

Japanese knotweed utilizando três  modificadores: etanol, acetonitrila e metanol. Neste 

estudo, a acetonitrila demonstrou ser o melhor co-solvente nas condições de operação acima 

descritas, já que conseguiu um rendimento maior de extração das substâncias descritas acima. 

Casas et al. (2010) realizaram extrações supercríticas em uvas Palomino fino. O 

objetivo do trabalho foi a extração do trans-resveratrol presente nas uvas e a consequente 

avaliação das condições ótimas de extração. Os melhores resultados do trabalho foram os 

experimentos realizados em alta pressão e baixa temperatura utilizando 5% de etanol (v/v) 

como um co-solvente. A utilização do co-solvente demonstrou ser muito importante no 

aumento do rendimento de extração. 
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2.3.3.7 – Curva cinética de extração 

A Curva cinética de extração trata-se de um gráfico (massa acumulado de extrato seco 

versus tempo de extração) que retrata todas as etapas do processo de extração supercrítica. 

Esta curva tipicamente característica pode ser observada na Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 – Exemplo de curva cinética de extração. Fonte (Martinez, 2005 apud Oliveira, 

2010) 

 

Esta curva depende dos parâmetros do processo extrativo e dos fenômenos que ocorrem 

no extrator durante a extração supercrítica. Geralmente, estas curvas são utilizadas no 

fornecimento de informações importantes para processos extrativos que utilizem as mesmas 

amostras juntamente com o mesmo equipamento (extrator supercrítico), já que o seu uso para 

comparações de extrações com diferentes matrizes sólidas e diferentes extratores é bastante 

limitado (Oliveira, 2010). 

Como pode ser observado na Figura 2.6, a curva cinética de extração pode ser dividida 

em três etapas: CER, FER e DF. 

Também conhecida como etapa de taxa constante de extração, a etapa CER é 

caracterizada pela predominância da resistência à transferência de massa na fase fluida e pela 

disponibilidade de extrato na interface sólido/fluido. No entanto o valor máximo da 

concentração do extrato no solvente supercrítico é dada pela solubilidade de equilíbrio, 

podendo corresponder à cerca de 50% do rendimento de extração (Oliveira, 2010). 
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A segunda etapa do processo extrativo é a etapa da taxa de extração decrescente (FER), 

já que nesta etapa existe o efeito convectivo na fase fluida somado com o efeito difusional na 

fase sólida, ocasionando, desta forma, o aumento da resistência à transferência de massa. Este 

efeito difusional da fase sólida acontece devido, principalmente, ao esgotamento do extrato 

em sua superfície, sendo a quantidade de extrato no solvente supercrítico menor que a 

concentração de equilíbrio. Geralmente, até o fim desta etapa, a extração atinge mais de 70 % 

do rendimento total de extração (Oliveira, 2010). 

A terceira e última etapa é conhecida como etapa difusional (DF) ou etapa de taxa de 

extração nula. Nesta etapa o processo de transferência de massa é controlado principalmente 

pelo fenômeno difusivo na parte interna da partícula sólida (Brunner, 1994; Ferreira et al., 

1999 apud Oliveira, 2010). 

A curva cinética de extração pode ser aplicada na caracterização das etapas de extração 

supercrítica e na determinação da solubilidade do soluto no fluído supercrítico. A modelagem 

destas curvas possibilitam projetos e ampliações de escala de processos (Silva, 2004 apud 

Oliveira, 2010). 

 

2.4 – Métodos de análise 

2.4.1 – Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE ou HPLC) 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE OU HPLC) emprega pequenas 

colunas recheadas de materiais especialmente preparados e uma fase móvel que é eluída sobre 

altas pressões (uso de bombas de alta pressão para a eluição da fase móvel, devido a sua baixa 

permeabilidade). A utilização de suportes com partículas diminutas responsáveis pela alta 

eficiência e o desenvolvimento tecnológico são os principais motivos pelo grande avanço na 

cromatografia em coluna. A versatilidade desta técnica reside no grande número de fases 

estacionárias existentes, as quais possibilitam análises e separações de uma ampla gama de 

compostos com alta eficiência. Tem sido utilizada em várias áreas da ciência, no 

acompanhamento de sínteses, em análises de pesticidas, feromônios, no isolamento de 

produtos naturais e sintéticos e na produção e controle de qualidade de medicamentos, dentre 

tantas outras aplicações (Degani et al., 1998). A Figura 2.7 apresenta a ilustração de um 

CLAE simples apenas com uma bomba. 
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Figura 2.7 – Equipamento básico de CLAE. a) reservatório da fase móvel; b) bomba de alta 

pressão; c) válvula de injeção; d) coluna; e) detector e f) registrador Fonte: Degani et al., 

1998. 

As fases móveis que são utilizadas no CLAE devem apresentar alto grau de pureza e 

estar livres de oxigênio ou outros gases dissolvidos, para isso a filtração e a desgaseificação 

são necessárias antes do uso; neste processo de desgaseificação, geralmente, são utilizados 

aparelhos de ultrassom. A bomba deve ser capaz de proporcionar uma vazão contínua sem 

pulsos com alta reprodutibilidade ao sistema, possibilitando a eluição da fase móvel a um 

fluxo adequado. As válvulas de injeção usadas possuem uma alça de amostragem para a 

introdução da amostra com uma seringa e duas posições, uma para o preenchimento da alça e 

outra para sua liberação para a coluna. Estas alças permitem que todas as injeções realizadas 

apresentem sempre o mesmo volume. Existem alças de diversos volumes, sendo utilizadas 

geralmente alças na faixa de 5-50 mL para injeções analíticas e 0,5- 2 mL para preparativas. 

As colunas utilizadas no CLAE são geralmente de aço inoxidável, apresentam um 

diâmetro interno de cerca de 0,45 cm para separações analíticas e na faixa de 2,2 cm para 

preparativas. O comprimento destas colunas é variável, geralmente as colunas analíticas 

apresentam cerca de 10-25 cm e preparativas em torno de 25-30 cm. É importante salientar 

que estas colunas são reaproveitáveis, sendo empacotadas com suportes de alta resolução, não 

sendo necessária sua regeneração após cada separação (Degani et al., 1998). 

O detector ultravioleta é o mais utilizado para as análises no CLAE, podendo também 

ser empregados detectores de fluorescência, de índice de refração, e eletroquímicos, entre 

outros. As separações no CLAE podem se dar por adsorção, partição ou ambos. Geralmente, o 
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suporte utilizado é a sílica. O uso de suportes modificados possibilita a produção de uma 

grande variedade de colunas com diferentes propriedades e tipos de seletividade, o contrário 

do uso de fases estacionárias líquidas adsorvidas, que acabam por causar a perda de fase 

estacionári (Degani et al., 1998). 

Existem diversos trabalhos que identificam e quantificam o resveratrol através do 

CLAE. Cottart et al. (2010) mostram através dos seus estudos que o CLAE apresenta-se como 

uma das principais técnicas de avaliação e identificação de resveratrol. Sebastià et al. (2012) 

realizaram um estudo com o intuito de analisar a presença de resveratrol na ameixa do genero 

Prunus na Europa e no Japão. A análise de resveratrol foi realizada na pele de ameixas do 

mercado utilizando a técnica CLAE com detector de ultravioleta. A concentração de 

resveratrol variou entre 0,1 – 6,2 µg / g. 

Benová et al. (2010) quantificaram o resveratrol, o picied e a emodina em raízes de 

Japonese knotweed utilizando a técnica de CLAE. Os extratos obtidos neste trabalho foram 

analisados por cromatografia líquida acoplado com detecção por UV (CLAE-UV). Os limites 

de detecção foram de 21, 8 e 52 µg/L para piceid, resveratrol e emodina, respectivamente. A 

faixa linear foi de 0,5 – 10mg/L para piceid e trans-resveratrol, e 1-50mg/L para emodina 

com coeficientes de correlação acima de 0,9981. 

 

2.4.2 – Determinação de fenóis totais – Método espectrofotométrico Folin-

Ciocalteau 

A quantificação dos fenóis e polifenóis é bastante importante para a vida humana, 

devido a grande importância destes na dieta alimentar humana. O principal método descrito 

na literatura para esta quantificação é o método colorimétrico de Folin-Ciocalteu que estima 

os polifenóis totais (TFT). Geralmente, para este tipo de quantificação é necessária a 

realização de análise espectrofotométrica (Haminiuk et al., 2012). 

Inicialmente, esta metodologia foi desenvolvida em 1927 pelo Otto Folin e Vintila 

Ciocalteu para a medição de tirosina (Folin & Ciocalteu, 1927; Everette et al., 2010 apud 

Haminiuk et al., 2012). No entanto, foi adaptada em 1965 por Vernon Singleton e Joseph 

Rossi para a avaliação de compostos fenólicos totais em vinho (Singleton & Rossi, 1965 apud 

Haminiuk et al., 2012). 

O método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau descrito por Singleton e Rossi 

(1965) é baseado em uma reação (redução química) com o reagente Folin-Ciocalteau (mistura 

dos ácidos fosfomolibídico e fosfotunguístico). Em meio alcalino os compostos fenólicos 
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presentes na amostra reduzem a mistura dos ácidos fosfomolibídico e fosfotunguístico em 

óxidos de tungstênio e molibdênio de cor azul (média do estado de oxidação dos metais: +5 e 

+6) que absorve a luz em 765 nm. Neste comprimento de onda, a intensidade da absorção de 

luz é proporcional à concentração de fenóis (Waterhouse, 2001 apud Haminiuk et al., 2012).  

O tempo médio para este teste é de 2 horas, no entanto, pode ser reduzido através de 

aquecimento da amostra. Como já citado, a intensidade da absorção de luz é proporcional à 

concentração de fenóis. Logo, uma solução contendo ácido gálico é preparada em diversas 

concentrações diferentes e posto para reagir com o reagente Folin-Ciocalteu; 

consequentemente, é estabelecido um padrão de referência para a análise de amostras futuras 

nas quais a quantidade de fenóis é desconhecida (Haminiuk et al., 2012). Geralmente os 

resultados das análises são expressos em mg EAG/ g de extrato (miligrama de equivalente em 

ácido gálico por grama de extrato seco). 

Atualmente, este método é bastante utilizado na avaliação da capacidade antioxidante 

por meio do poder redutor de extratos de amostras vegetais (Prior et al., 2005). M.Sousa et al. 

(2007) descrevem o teor de fenólicos totais e a atividade antioxidante no extrato etanólico de 

folhas, cascas e raízes de cinco plantas medicinais: Terminalia brasiliensis Camb., Terminalia 

fagifolia Mart. & Zucc., Copernicia cerifera (Miller) H.E. Moore, Cenostigma macrophyllum 

Tul. var. acuminata Teles Freire e Qualea grandiflora Mart. O conteúdo de compostos 

fenólicos total dos extratos destas plantas foi determinado pelo método de Folin-Ciocalteu, no 

qual, os resultados variaram de 250,0 ± 8,2 a 763,63 ± 13,03 mg EAG/ g de extrato seco. 

2.4.3 – Determinação da atividade antioxidante – Método do sequestro do 

radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil, DPPH) 

Em virtude da deslocalização do elétron desemparelhado, pode-se afirmar que a 

molécula constitutiva do DPPH (C18H12N5O6) é um radical livre, no entanto estável à 

temperatura ambiente. Este composto foi descoberto por Goldschmidt e Renn em 1922, sendo 

amplamente utilizado em pesquisa de reações com radicais livres. Entretanto, sua principal 

aplicação é como reagente colorimétrico em testes para verificação de ação antioxidante, mais 

conhecidos como testes de captura do DPPH (Bozzi, 2011). 

Mesmo sendo um radical livre, a estabilidade do DPPH pode ser explicada através de 

suas ligações duplas alternadas nos anéis benzênicos, desta forma sofrendo efeito de 

ressonância, muito eficaz para estabilizar carga eletrônica por dispersá-la por toda molécula 

(Bozzi, 2011). O DPPH apresenta-se em uma coloração violeta, caracterizada por uma banda 

de absorção em etanol em cerca de 520nm (Q.Alves et al., 2010). 
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As formas radicalar e não radicalar do DPPH podem ser observadas na Figura 2.8. 

 

 

 

 Figura 2.8 – Formas radicalar (1) e não radicalar (2) do DPPH Fonte: Q.Alves et al., 2010. 

 

Quando o DPPH recebe um elétron ou um radical hidrogênio para tornar-se mais 

estável, sua absorção diminui, deixando sua coloração violeta e assumindo uma coloração 

amarelo pálido (reduzindo-se a hidrazina).  

O radical oxidante na forma de DPPH● pode ser reduzido por um antioxidante (AH) ou 

por uma espécie radical R●, como segue na Equação (1) (Brand-Williams et al., 1995). 

 

DPPH● + AH → DPPH-H + A●                                              (1) 

DPPH● + R● → DPPH-R 

 

Para a redução com um antioxidante existem duas maneiras para que o processo de 

recepção de elétrons ou de radicais hidrogênio aconteça; o processo direto ou processo de 

transferência de elétrons (Oliveira, 2010), como apresentado na Equação (2): 

 

DPPH● + AH → DPPH-H + A● (processo direto)                                 (2) 

DPPH● + AH → DPPH‒ + AH●+ → DPPH-H + A● (processo de transferência de elétrons) 

 

Percebe-se que no processo direto o antioxidante (AH) doa um hidrogênio para o radical 

DPPH● tornando-o estável, já que o radical A● é relativamente estável. (Oliveira, 2010). 

Geralmente, na quantificação do poder antioxidante pelo método DPPH três soluções 

são preparadas: uma solução padrão (geralmente utilizando ácido ascórbico para reagir com o 

DPPH), um solução amostra (onde utiliza-se as diluições das amostras dos extratos para reagir 

com o DPPH) e uma solução controle de DPPH. O cálculo do poder antioxidante dá-se 
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através da diminuição da absorbância resultante quando a solução controle é colocada para 

reagir tanto com a solução padrão ou com a solução amostra. A comparação realizada é 

sempre da absorbância da solução controle antes da reação e após a reação.  

De forma geral, o método do sequestro do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) 

apresenta-se como um método rápido, simples e bastante utilizado no meio acadêmico. Sousa 

et al. (2007) quantificaram a atividade antioxidante em extratos alcoólicos de cinco plantas 

medicinais distintas através do método (DPPH). Oliveira et al. (2010) estudaram a atividade 

antioxidante e a presença de compostos fenólicos contidos em vinhos brasileiros. Genovese et 

al. (2007) estudaram a determinação de compostos fenólicos, incluindo resveratrol, 

antocianinas e outros flavonóides, e a capacidade antioxidante de cinco cultivares de uvas 

produzidas em Minas Gerais, dentre os métodos de capacidade antioxidante encontra-se o 

DPPH. 
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3. Materiais e métodos 

3.1 – Preparação da amostra 

A matéria-prima utilizada nos experimentos foi a raiz da Rumex Acetosa. As amostras 

foram coletadas e secas pela empresa Trisãmya Produtos Naturais e Ervas Medicinais do 

Estado de Santa Catarina. As amostras pertencem a um único lote plantado da erva. A Figura 

3.1 representa parte do lote recebido para a realização dos experimentos. 

 

 

Figura 3.1 – Raíz seca da Rumex acetosa "Azedinha" Fonte: Autoria própria (2013). 

 

3.1.2 – Trituração e granulometria 

Inicialmente, os 5 kg da matéria prima bruta (Figura 3.1) foram armazenados a 

temperatura ambiente em um saco plástico. A etapa seguinte foi a trituração propriamente 

dita, na qual pequenas porções de matéria prima bruta foram quebradas através de sucessivos 

golpes de martelo. Para isto foi necessário o auxílio de um pedaço de tecido resistente aos 

golpes de martelo e capaz de evitar que a matéria prima se espalhasse ao longo do processo. 

Este método apresentou-se como o mais eficiente em termos de minimização de produção de 

pó (partículas com tamanho inferior a 48 mesh).  

Assim que este processo de redução do tamanho de partículas foi concluído, deu-se 

início ao processo de separação granulométrica, o qual foi realizado em um agitador de 

peneiras (Produtest-reostat-10-15min) que utiliza peneiras da série Tyler. Ao fim do processo 
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de separação, a granulometria da amostra a ser utilizada nos experimentos extrativos foi 

determinada e fixada, como mostra a Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Granulometria da matriz sólida a ser utilizada nos experimentos extrativos 

Percentagem Tamanho (MESH) 

35% -20 / +24 MESH 

45% -24 / +28 MESH 

13% -28 / +32 MESH 

7% -32 / +48 MESH 

 

O diâmetro médio das partículas foi determinado a partir da Equação 3. 

 

�� = �∑ 
�������∑ 
�������� 																																																																(3) 
 

Em que: 

 

xi = Mi / M  corresponde a percentagem de amostra retida na fração i; 

Mi – massa de amostra na fração i; 

M – massa total de amostra; 

Dp – diâmetro médio das partículas; 

Dpi – diâmetro da partícula da fração i; 

n – números de frações. 
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A Figura 3.2 representa a matéria prima com a granulometria apresentada na Tabela 3.1. 

 

 

Figura 3.2 – Matéria prima após o processo de redução do tamanho de partícula Fonte: 

Autoria própria (2013).  

3.2 – Extração Convencional (Soxhlet) 

Na extração com Soxhlet, o método utilizado foi semelhante ao descrito por Galvão 

(2004), podendo ser dividido em três etapas distintas: incubação da amostra, filtração à vácuo 

e evaporação do solvente. Os solventes utilizados foram o hexano e o etanol, visto sua ampla 

diferença de polaridade.  

No próprio extrator existe um instrumento responsável por acolher o solvente e as 

amostras. Foram preparadas 2 amostras (réplica) com aproximadamente 6 g de matéria prima 

cada. Após a preparação destas amostras, as mesmas foram colocadas em uma espécie de 

“cartucho” feito com papel filtro. Este “cartucho” ficou imerso no solvente (aproximadamente 

80 mL) e inserido no equipamento citado acima. O processo de extração Soxhlet durou 8 

horas. Este tempo de 8 horas permaneceu constante para todas os ensaios deste tipo. 

Com a parte líquida resultante do processo extrativo, uma filtração à vácuo foi realizada 

e em seguida, o filtrado seguiu para um placa de petri onde foi colocado em uma estufa com 

circulação de ar. A placa de petri aberta permaneceu em uma estufa com circulação de ar e 

controle de temperatura a 30 ºC durante 72 horas, para promover a completa evaporação do 

solvente. Por fim, o rendimento do processo foi realizado por meio da estimativa da razão 

(massa total do extrato no filtrado/ massa de Rumex Acetosa triturada). 
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3.3 – Extração sequencial 

A extração sequencial consistiu em 3 extrações convencionais (Soxhlet) consecutivas. A 

primeira etapa da extração convencional seguiu todo o roteiro descrito no item 3.2 acima, no 

entanto, o solvente utilizado foi o tolueno e o tempo de extração foi de 40 horas. Esta etapa da 

extração visa a extração da emodina presente nas raízes da Rumex acetosa (Souto, 2010). 

Com a parte sólida residual da primeira extração, uma segunda extração foi realizada. 

Também seguindo o descrito no item 3.2, no entanto, o solvente utilizado foi o hexano 

(retirada das impurezas) e o tempo de extração foi de 2 horas apenas (Souto, 2010). 

Por fim, a terceira e última etapa da extração sequencial foi realizada com a parte sólida 

residual da última extração; o procedimento experimental foi o descrito no item 3.2, mas o 

solvente utilizado foi éter dietílico com um tempo de extração de 24 horas. Esta etapa visa a 

extração do trans-resveratrol. Este tipo de extração com esta sequência de solventes foi 

utilizada por Souto (2010) em matrizes sólidas (raízes de poyigonaceaes). Todas as extrações 

foram realizadas em duplicata. 

Na Figura 3.3 pode ser observado o fluxograma da extração sequencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Fluxograma da extração sequencial Fonte: Autoria própria (2013). 
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3.4 – Extração com CO2 supercrítico 

Para a extração com CO2 supercrítico, foi utilizado o aparato experimental (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 – Equipamento de extração com CO2 pressurizado Fonte: Galvão (2009). 

Em que RCO2 representa o reservatório de CO2 de 25 kg; FL representa o filtro de 

linha; RT representa o tanque pulmão; BT1 e BT2 representam os banhos termostáticos; B1 e 

B2 representam, respectivamente, as bombas para o CO2 e para o co-solvente (etanol); CE 

(coluna extratora); FS (reservatório de co-solvente); MP1 representa um manômetro com 

escala de 0 a 100 kgf/cm2; MP2 e MP3 representam manômetros com escala de 0 a 600bar; 

TC (tubo de captura de voláteis); BO (bolhômetro); MV (medidor de vazão); VA (válvula de 

alívio); V, V1, V2, V3, V4 representam válvulas e VM válvula micrométrica. 

Na Figura 3.5 pode-se visualizar o aparato experimental esquematizado na Figura 3.4. A 

Figura 3.6 apresenta as etapas da extração supercrítica de forma simplificada. 

 

Figura 3.5 – Extrator Supercrítico Fonte: Autoria própria (2013) 
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Figura 3.6 – Etapas para realização da extração supercrítica Fonte: Autoria própria (2013). 
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Para cada extração supercrítica, a coluna extratora CE foi preenchida com uma massa de 

97 ± 2 g de matéria prima (raiz de Rumex acetosa), cuja composição granulométrica encontra-

se descrita no item 3.1.2. Nesta etapa inicial de “empacotamento manual da amostra”, foi 

necessária uma boa compactação de toda a amostra. Para isto, uma haste de ferro foi utilizada 

a fim de permitir o máximo de uniformidade na porosidade do leito de partículas e evitar ao 

máximo a formação de caminhos preferenciais do solvente no leito. Vale salientar que esta 

haste de ferro foi utilizada à medida que a amostra foi sendo introduzida na CE. Desta forma, 

um leito fixo e homogêneo de partículas foi formado no interior de toda a CE. 

Após o processo de “empacotamento da amostra”, foram colocadas as telas de proteção 

nas extremidades da coluna, depois a mesma foi posicionada no aparato experimental. Em 

seguida todas as válvulas foram verificadas e devidamente fechadas, com exceção da válvula 

micrométrica VM que deve permanecer um pouco aberta. O passo seguinte foi acionar os 

banhos termostáticos BT1 e BT2, sendo o primeiro responsável pelo resfriamento do CO2 do 

tanque pulmão RT (temperatura desejada: em torno de -10°C) e a segunda responsável pelo 

controle da temperatura na coluna extratora CE. 

O processo de aquecimento da válvula micrométrica VM foi iniciado nesta etapa, visto 

a necessidade de combater o efeito Joule Thomson (temperatura desejada: em torno de 60°C, 

temperatura em que não ocorrem entupimentos). Em seguida, a válvula V e VI foram abertas 

e a pressão foi monitorada pelo manômetro MP1; logo após seguiu a pressurização do 

sistema. 

Quando a temperatura ideal do tanque pulmão (RT) foi atingida, a bomba de 

pressurização do CO2 foi acionada e a válvula V2 foi aberta. Como os experimentos 

utilizaram co-solvente, então, o frasco de co-solvente (FS) foi acoplado à tubulação de 

entrada na bomba B2 (tubulação livre de bolhas de ar). Assim que se atingiu a pressão de 

trabalho (manômetros MP2 e MP3), a válvula V4 foi aberta. Cabe salientar que a válvula V4 

foi responsável pelo ajuste grosso da vazão de trabalho do experimento. Já a válvula 

micrométrica VM foi responsável pelo ajuste fino da vazão de solvente. 

A vazão média foi de 0,6 ± 0,15 g/min, o tempo limite de extração foi de 4 horas (tempo 

iniciado a partir da abertura da V4 e VM) e o extrato final foi coletado no frasco de coleta 

(FC). Decorrido o tempo de 4 horas de extração, o cilindro de CO2 foi fechado e o sistema 

despressurizado a fluxo constante. Após o processo de despressurização, seguiu-se o 

“desempacotamento” da coluna extratora. A massa residual da Rumex acetosa presente na 

coluna foi descartada e a limpeza da coluna extratora CE foi realizada. 
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Para o planejamento experimental, foram escolhidas 3 variáveis (concentração de co-

solvente (% v/v), pressão de operação e temperatura de operação). Foram realizados 11 

experimentos, variando-se a pressão em 150 bar, 200 bar e 250 bar, a temperatura em 50°C, 

70°C e 90°C e a concentração volumétrica de co-solvente em 5%, 10% e 15%. Dentre os 11 

experimentos, 3 foram nas condições: 200 bar, 70°C e 10% (ponto central), conforme 

observado na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Níveis para os fatores e seus valores codificados para a extração supercrítica em 
raízes de Rumex acetosa 

Nível/Fator Pressão (bar) Temperatura (°C) 
Conc. Co-solvente 

(% v/v) 

-1 150 50 5 

0 200 70 10 

1 250 90 15 

 

As faixas de trabalho das variáveis foram escolhidas mediante a análise do trabalho de 

Benová et al. (2010) (faixa de trabalho da temperatura e concentração de co-solvente) e em 

função das limitações do equipamento (faixa de trabalho da pressão e vazão). Vale ressaltar 

que não existem trabalhos na literatura que realizaram extrações supercríticas com a Rumex 

acetosa; o trabalho de Benová et al. (2010) utiliza uma planta da mesma família 

(Polygonaceae). 

 

3.5 – Análises Cromatográficas em CLAE 

A quantificação do trans-resveratrol em extratos da raiz da Rumex acetosa foi realizada 

utilizando como base o método descrito por Lucena et al. (2010), que utiliza CLAE de fase 

reversa. No entanto foram realizadas modificações e ajustes que apenas serão descritos 

detalhadamente no item 4.5, já que a metodologia de quantificação do trans-resveratrol foi 

desenvolvida e faz parte dos resultados e discussões deste trabalho. 

A separação dos compostos presentes nos extratos foi conseguida utilizando um Shim-

pack (Shimadzu, Japão), coluna C8 de 150 x 4.6 mm e uma fase móvel constituída de uma 

mistura de solução aquosa de ácido fórmico 0,1% e acetonitrila (80:20) (v/v). Foi utilizado o 

modo isocrático de eluição a uma taxa de fluxo de 1 mL/min de fase móvel durante um tempo 
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de 32 minutos de análise. A curva de calibração foi construída para o trans-resveratrol de 

0,005 µg/mL até 10 µg/mL. 

 As amostras dos extratos foram solubilizadas a uma concentração de 1 mg/mL de 

extrato seco por solução e em seguida filtradas em uma membrana de 0,45 μm. Um detector 

de arranjo de diodos (detector UV) foi utilizado. A quantificação foi realizada a um 

comprimento de onda de 285 nm para o trans-resveratrol. 

 

3.6 – Método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau 

Citado no item 2.4.2, a determinação do conteúdo total de fenólicos presentes nos 

extratos obtidos a partir da Rumex acetosa foi realizada pelo método espectrofotométrico de 

Folin-Ciocalteau descrito por Singleton & Rossi (1965).  

O método consistiu, basicamente, na preparação de três tipos de soluções principais e 

consequente mistura e reação das substâncias presentes nestas soluções. As três soluções 

foram: uma solução aquosa de carbonato de sódio (Na2CO3) a 15% massa; uma solução de 

ácido gálico a 0,5 mg/mL e as soluções das amostras dos extratos analisados (1 mg/mL). 

Em um béquer, pesou-se 3,75 g de Na2CO3, logo após foram adicionados 20 mL de 

água destilada e agitou-se até completa solubilização. Após o esfriamento, a esta solução foi 

adicionada água destilada até o volume total de 25 mL. 

A solução de ácido gálico foi preparada a partir do padrão puro e sólido (a temperatura 

ambiente) da Sigma-Aldrich. Foram pesadas 10 mg do ácido gálico e em seguida foram 

transferidas para um balão volumétrico de 10 mL, originando uma solução de ácido gálico 

com concentração de 1 mg/mL. O próximo passo foi a diluição para 0,5 mg/mL adicionando 

água destilada. A preparação das diluições e da curva de calibração para o ácido gálico seguiu 

o planejamento apresentado na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 – Quantidade de reagentes e solventes usados para a curva de calibração com ácido 

gálico 

Concentração final 

das soluções de 

Ác. Gálico 

Volume de solução 

de Ác. Gálico a 

0,5mg/mL 

Volume de 

água destilada 

Volume do 

reagente 

Folin-

Ciocalteu 

Volume de 

solução de 

Na2CO3 a 15% 

1,0 µg/mL 20 µL 9180 µL 200 µL 600 µL 

2,5 µg/mL 50 µL 9150 µL 200 µL 600 µL 

5,0 µg/mL 100 µL 9100 µL 200 µL 600 µL 

7,5 µg/mL 150 µL 9050 µL 200 µL 600 µL 

10,0 µg/mL 200 µL 9000 µL 200 µL 600 µL 

12,5 µg/mL 250 µL 8950 µL 200 µL 600 µL 

15,0 µg/mL 300 µL 8900 µL 200 µL 600 µL 

20,0 µg/mL 400 µL 8800 µL 200 µL 600 µL 

 

Após a preparação das soluções reacionais em duplicata, as mesmas foram colocadas 

em um ambiente protegido da luz, a temperatura ambiente e em repouso por um tempo de 2 

horas. O passo seguinte foi a realização da leitura da absorbância em UV-visível em 

espectrofotômetro (VARIAN modelo 50 conc), no λ = 760 nm. A água destilada foi utilizada 

como branco e a curva padrão de ácido gálico foi construída através do gráfico de absorbância 

(ABS) versus concentração de ácido gálico (mg/L). 

O mesmo foi realizado com as amostras dos extratos da Rumex acetosa. A preparação 

das diluições e soluções reativas são apresentadas no Apêndice A. 

A partir da equação (regressão) gerada através da calibração com o ácido gálico, foi 

possível quantificar o poder antioxidante das amostras a partir de um referencial (ácido 

gálico). Essa equação (regressão) gerada tem como ordenada os valores de absorbância e 

como abscissa os valores de concentração de ácido gálico. Os valores de absorbância obtidos 

para cada um dos extratos foram correlacionados com a curva padrão de ácido gálico, e o teor 

de fenólicos total (TFT) foi determinado através da Equação 4. Os resultados foram expressos 

em mg EAG/g de extrato. 

 ���	 ���	�������� �! " = 	 #1000 ∗ ���(�� ')⁄)*+!,�� (�� ')⁄ - = #1000 ∗ ���(.� �')⁄)*+!,�� (.� �')⁄ -														(4) 
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Em que: EAG equivalente em ácido gálico obtido através da curva padrão, CAmostra 
representa a concentração das amostras. 

 

3.7 – Método do sequestro do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) 

Este método tem como finalidade quantificar o poder antioxidante dos extratos, como 

foi definido no item 2.4.3, por meio de uma reação com mudança de coloração e consequente 

mudança de absorbância. A metodologia empregada seguiu o método descrito por Lucena et 

al. (2010).  Basicamente, o método consiste na preparação de três soluções: solução de DPPH, 

solução alcoólica de ácido ascórbico e soluções alcoólicas diluídas do extrato seco. 

Para o preparo de 500 mL da solução de DPPH foram pesadas 11,80 mg de DPPH, que 

em seguida foram solubilizadas em etanol até que se completasse o volume de 500 mL do 

balão volumétrico utilizado. A solução formada foi homogeneizada e transferida para um 

frasco âmbar envolvido com papel laminado, para o abrigo total da luz. É importante frisar 

que foi preparada uma solução para cada dia de análise. A concentração final da solução de 

DPPH foi de 23,6 µg/mL. 

No preparo da solução de ácido ascórbico (controle positivo) foram pesadas 10,0 mg de 

ácido ascórbico e, em seguida, transferidas para um balão volumétrico de 100 mL. O volume 

do balão volumétrico foi completado com etanol (solvente utilizado) e, logo após, a solução 

formada foi homogeneizada. A concentração final de ácido ascórbico foi de 0,1 mg/mL. Para 

a curva de ácido ascórbico foi utilizada a Tabela 3.4 na preparação das diluições. 
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Tabela 3.4 – Quantidade de ácido ascórbico, de etanol e de solução de DPPH para a 

montagem da curva do padrão 

Concentração final 

das soluções de 

Ác. Ascórbico 

Volume de solução 

de Ác. Ascórbico a 

0,1mg/mL 

Volume de 

etanol PA 

Volume de 

solução do 

reagente DPPH 

0,5 µg/mL 30 µL 570 µL 5400 µL 

1,0 µg/mL 60 µL 540 µL 5400 µL 

2,0 µg/mL 120 µL 480 µL 5400 µL 

3,0 µg/mL 180 µL 420 µL 5400 µL 

4,0 µg/mL 240 µL 360 µL 5400 µL 

 

Após a preparação das soluções reacionais, as mesmas foram colocadas em um 

ambiente protegido da luz, a temperatura ambiente e em repouso por um tempo de 30 

minutos. O passo seguinte foi a realização da leitura da absorbância em UV-visível em 

espectrofotômetro (VARIAN modelo 50 conc), no λ = 517 nm, em duplicata. O etanol PA foi 

utilizado como branco.  

Na preparação da solução amostra foi realizado o seguinte procedimento: inicialmente 

10 mg de extrato seco foram pesadas e solubilizadas em 10 mL de etanol PA com o auxílio do 

balão volumétrico. Foi utilizada a Tabela 3.5 na preparação das diluições para as curvas 

referentes às amostras. 

 

Tabela 3.5 – Quantidade de solução amostra, de etanol e de solução de DPPH para a análise 

dos extratos 

Concentração final 

das soluções 

amostra 

Volume de solução 

de amostra a 1,0 

mg/mL 

Volume de 

etanol PA 

Volume de 

solução do 

reagente DPPH 

1,667 µg/mL 10 µL 590 µL 5400 µL 

3,333 µg/mL 20 µL 580 µL 5400 µL 

5,0 µg/mL 30 µL 570 µL 5400 µL 

10,0 µg/mL 60 µL 540 µL 5400 µL 

50,0 µg/mL* 300 µL 300 µL 5400 µL 

100,0 µg/mL* 600 µL 0 µL 5400 µL 
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*Na definição da faixa de trabalho de concentração final de solução amostra dos 

extratos foram utilizadas estas concentrações altas, no entanto, para todas as amostras, a faixa 

de concentração compreendida entre 1,667 e 10 µg/mL foi suficiente para as soluções amostra 

preparadas e analisadas. 

Como descrito no item 2.4.3, para este método existem três soluções: uma solução 

padrão (geralmente utilizando ácido ascórbico para reagir com o DPPH), uma solução 

amostra (que utiliza as diluições das amostras dos extratos para reagir com o DPPH) e uma 

solução controle de DPPH. Sempre a solução controle de DPPH é misturada à solução 

amostra ou à solução padrão, como pode ser percebido nas Tabelas 3.4 e 3.5. 

O cálculo é realizado em função de uma razão das absorbâncias da solução controle de 

DPPH (absorbância antes da reação) e de toda a reação após o tempo de 30 minutos. Essa 

razão das absorbâncias é descrita pela Equação 5, na qual AS (%) significa a atividade 

sequestradora da amostra, em percentagem; �012!���!34 significa o valor da absorbância da 

solução controle (solução contendo apenas DPPH e etanol PA) e  �01*+!,��  significa o 

valor da absorbância da amostra do extrato ou do ácido ascórbico após a reação com o 

controle. 

 �1	(%) = 100 ��012!���!34 6 �01*+!,�� �012!���!34 "																																										(5) 
 

 

A Figura 3.7 ilustra o princípio da atividade sequestradora do DPPH e a consequente 

queda no valor da absorbância.  

 

Figura 3.7 – Absorbância versus comprimento de onda. Linha rósea indica a solução controle 

de DPPH antes da reação e a amarela depois da reação 
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4. Resultados e discussões 

4.1 – Extração supercrítica a partir das raízes da Rumex acetosa e 

influência dos parâmetros de processo 

As amostras das raízes da Rumex acetosa utilizadas nos experimentos foram 

caracterizadas em relação ao diâmetro médio das partículas, umidade e densidade do leito 

(Tabela 4.1). As raízes da Rumex acetosa já foram adquiridas secas. 

 

Tabela 4.1 – Caracterização das amostras de Rumex acetosa utilizadas nas extrações 

supercríticas 

Mesh 
Diâmetro médio da 

partícula (mm) 
Umidade (%) 

Densidade do leito 

(g/cm3) 

-20/+48 0,50  Não detectável 0,67 

 

4.2 – Planejamento experimental – Extração Supercrítica 

Tendo em vista que não existem trabalhos na literatura que utilizem raízes da Rumex 

acetosa em extrações supercríticas, consequentemente, estas extrações obedeceram a um 

planejamento experimental 23, com triplicata no ponto central. Foi escolhido este 

planejamento devido a sua simplicidade. Baseando-se no trabalho de Benová et al. (2010), 

que realizaram extrações supercríticas em uma planta da mesma família da Rumex acetosa, 

foram definidas como variáveis independentes a serem avaliadas: a pressão, a temperatura e a 

concentração de co-solvente (% v/v). 

Para a definição dos limites máximo e mínimo do planejamento experimental foi levado 

em consideração tanto o trabalho de Benová et al. (2010) quanto as limitações físicas do 

equipamento de extrações supercríticas (Figura 3.3). A Tabela 4.2 apresenta os resultados em 

forma de rendimento de extração (massa de extrato/massa de amostra), os limites máximos, 

mínimos e ponto central de todo o planejamento. 
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Tabela 4.2 – Matriz do planejamento experimental 23 com triplicata no ponto central com os 

respectivos resultados do rendimento de extração em massa  

Nível/Fator Pressão (bar) Temperatura (°C) 
Conc. Co-solvente 

(% v/v) 

-1 150 50 5 

0 200 70 10 

1 250 90 15 

Ensaio/Nº 

Experimento 

Fatores ( vazão média foi de 0,6 ± 0,15 g/min) 

Pressão  Temperatura Conc. Co-Solvente Rendimento 

(bar) (ºC) (% v/v) (% g/g) 

1 -1 -1 -1 0,80 

2 +1 -1 -1 1,93 

3 -1 +1 -1 4,30 

4 -1 -1 +1 1,97 

5 +1 +1 -1 3,72 

6 +1 -1 +1 4,56 

7 -1 +1 +1 6,59 

8 +1 +1 +1 7,63 

9 0 0 0 5,26 

10 0 0 0 6,46 

11 0 0 0 7,00 

 

Os efeitos das variáveis escolhidas para este processo extrativo (pressão, temperatura e 

concentração de co-solvente) foram calculados utilizando o software Statistica 7.0®, e são 

apresentados na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Efeitos calculados no Statistica 7.0® para o planejamento experimental 

Variáveis  Intervalo Efeitos p-valor 

Pressão [P] (bar) (X1) 150 – 250 1,045 0,239 

Temperatura [T] (ºC) (X2) 50 – 90 3,245 0,036 

Conc. Co-solvente [CO] (%v/v) (X3) 5 – 15 2,500 0,058 

[P] x [T]  --- -0,815 0,325 

[P] x [CO]  --- 0,770 0,346 

[T] x [CO]  --- 0,600 0,441 

[P] x [T] x [CO]  --- 0,040 0,955 

 

Os efeitos das variáveis sobre o rendimento de extração supercrítica são analisados tanto 

pela Tabela 4.3 quanto pela Figura 4.1 (Diagrama de Pareto). A Tabela 4.3 apresenta os 

efeitos das variáveis sobre o rendimento de extração. Nesta mesma tabela, também são 

apresentados os efeitos combinados das variáveis (aos pares ou em trio de variáveis). 

Quando um efeito é positivo este indica que a variável ou combinação de variáveis 

apresenta um incremento positivo no valor do rendimento, quando negativo o comportamento 

é inverso. 

 

 

Figura 4.1 – Diagrama de Pareto para os valores dos efeitos padronizados 
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A Figura 4.1 ilustra visualmente o Diagrama de Pareto para os valores obtidos. Percebe-

se que a temperatura apresentou-se como a única variável significativa para uma confiança de 

95% na análise dos efeitos sobre o rendimento de extração supercrítica. A concentração de co-

solvente, mesmo não sendo significativa, apresentou um efeito padronizado alto (Figura 4.1) e 

um p-valor próximo de 0,05 traduzindo uma importante influência dessa variável na extração. 

No diagrama de Pareto (Figura 4.1), quanto mais à direita da linha pontilhada vermelha os 

efeitos estiverem, tanto mais significativos serão para o experimento supercrítico, 

considerando um nível de probabilidade de confiança de 95 % (significância %5). 

Como foi citado anteriormente, não existem trabalhos na literatura com extrações 

supercríticas da raíz da Rumex acetosa. Consequentemente, não existem referências diretas 

que atestem a influência das variáveis (pressão, temperatura e concentração de co-solvente) 

no rendimento de extração. Nesta perspectiva, para justificar a influência das variáveis no 

rendimento de extração, resultados de trabalhos realizados com plantas da mesma família 

(Polygonaceae) que a Rumex acetosa foram analisados e tomados como referência. 

O fato da temperatura ter se apresentado como a única variável significativa para o 

rendimento da extração supercrítica, dá-se, provavelmente, devido ao aumento da 

transferência de massa com o aumento da temperatura neste tipo de extração. Lu et al. (2006) 

também perceberam um aumento do rendimento de extração supercrítica (CO2 + co-solvente), 

em experimentos realizados com as raízes da Polygonum cuspidatum (planta da mesma 

família que a Rumex acetosa), com o aumento da temperatura.  

Benová et al. (2010) observaram a forte influência da temperatura em extrações que 

utilizavam fluido supercrítico (CO2 + co-solvente) em raízes da planta conhecida como 

Japanese knotweed (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.), planta esta também 

pertencente a mesma família da Rumex acetosa (Polygonaceae). Nesse trabalho, inicialmente, 

foi testada uma faixa de temperatura compreendida entre 50 e 110 ºC com as demais 

condições e variáveis de extração otimizadas. O resultado obtido foi um perceptível aumento 

no acúmulo do teor de substâncias, presentes no extrato, com o aumento da temperatura. Com 

isto, experimentos com temperaturas abaixo de 50 ºC não foram nem realizados. Ainda nesse 

trabalho, o ensaio com o maior teor de substâncias foi o de 100 ºC. 

Outra variável importante para o processo de extração supercrítica foi a concentração de 

co-solvente (% v/v). Mesmo não se apresentando como uma variável significativa para o nível 

de 5% (p = 0,05) no gráfico de Pareto (Figura 4.1), a concentração de co-solvente foi de 

extrema importância para as extrações supercríticas utilizando as raízes da Rumex acetosa. 
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Provavelmente, a explicação para tal influência (co-solvente) dá-se pela presença de 

grupos hidroxilas na estrutura molecular dos compostos presentes na raiz da Rumex acetosa, 

já que existem trabalhos que comprovam a presença de compostos fenólicos e outros 

antioxidantes em alta concentração neste tipo de planta; por exemplo: a presença de trans-

resveratrol, emodina, piceid, entre outros (Souto, 2010; Benová et al., 2010; Lu et al., 2006; 

Kerem et al., 2006). 

Este mesmo raciocínio é compartilhado por Lu et al. (2006) que também avaliaram o 

efeito desta variável (em raízes da Polygonum cuspidatum), e atribuem esta influência  à 

formação de ligações de hidrogênio entre os compostos que apresentam hidroxilas (compostos 

fenólicos e outros antioxidantes) e o etanol (co-solvente) que também possui hidroxilas. 

Em relação à escolha do tipo de co-solvente, o trabalho de Benová et al. (2010) justifica 

a escolha do etanol como co-solvente das extrações supercríticas com Rumex acetosa aqui 

realizadas. Esses autores estudaram o efeito do tipo de co-solvente em extrações supercríticas 

em raízes da planta Japanese knotweed (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.). Estes 

perceberam a importância da utilização de co-solvente neste tipo de extração e a importância 

da escolha do tipo de co-solvente. Nesse trabalho os autores testaram 3 tipos de co-solvente 

(metanol, etanol e acetonitrila), dentre eles, o etanol e a acetonitrila apresentaram melhores 

resultados na extração de trans-resveratrol. É importante ressaltar que o etanol apresenta-se 

como um solvente de fácil obtenção, de custo baixo e de baixa toxidade, frente à acetonitrila. 

Para o caso das influências das demais variáveis e combinação de variáveis [P], [P x 

CO], [P x T], [T x CO] e [P x T x CO], foram observados efeitos bastante baixos, com valores 

localizados à esquerda da linha pontilhada vermelha na Figura 4.1. Estes efeitos apresentaram 

pouca influência para uma confiança de 95 % aqui considerado. 

A partir da regressão dos dados utilizando o Statistica 7.0®, foi proposto um modelo 

matemático linear (Equação 6) para o rendimento  do processo de extração supercrítica da raiz 

da Rumex acetosa, considerando o intervalo de probabilidade de 95% de confiança. 

 8� = 4,56 + 0,52 ∗ =� + 1,62 ∗ =� + 1,25 ∗ =� 6 0,41 ∗ =� ∗ =� + 0,38 ∗ =� ∗ =�																									(6)+ 0,3 ∗ =� ∗ =� + 0,02 ∗ =� ∗ =� ∗ =� 

 

O coeficiente de correlação R2 ajustado para o modelo proposto pela Equação (6) foi de 

0,748, o que demonstra um resultado razoável. Tal resultado encontra-se ilustrado na Figura 

4.2, onde pode ser visualizado uma razoável correlação entre os valores observados e os 

valores preditos pelo modelo. 
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Figura 4.2 – Valores preditos pelo modelo versus valores observados para o rendimento da 

extração supercrítica na raiz da Rumex acetosa 

 

A Tabela 4.4 apresenta a análise de variância para o modelo gerado (Equação 6). O 

valor da razão MQR/MQr (Fcalc = 1,27013) foi menor que o F1,9 (FTabelado = 8,89) significando 

que o modelo gerado a partir da regressão linear aplicada não é estatisticamente significativo 

do ponto de vista do teste F, segundo Barros Neto et al. (1996), conforme resultados 

mostrados na Tabela 4.4. O valor encontrado pela razão (FCalc./FTab.) foi de 0,14. 

Para a relação entre FCalculado e FTabelado para a falta de ajuste e o erro puro, o valor do 

FCalculado passa a ser 14,58260, conforme a tabela 4.4. O FTabelado econtrado (F1,2) foi 18,51. 

Consequentemente, como valor do FTabelado  é maior que o FCalculado, o valor encontrado pela 

razão (FCalc./FTab.) foi de 0,78, que é menor que 1. A partir desta análise, pode-se afirmar que o 

modelo linear gerado não é significativo, no entanto é preditivo para a faixa de pressão, 

temperatura e concentração de co-solvente utilizados nos experimentos supercríticos. 

Considerando que o modelo proposto é linear, a ampliação do planejamento utilizado 

em trabalhos futuros, poderá resultar em melhores resultados. 
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Tabela 4.4 – Análise da variância para a extração supercrítica das raízes da Rumex acetosa 

Fonte de Variação 
Soma 

Quadrática 
N g.l. Média quadrática FCalculado(95%) FTabelado(95%) 

Regressão (R) 38,98155 7 (MQR) 5,568793 1,27013 8,89 

Resíduos (r) 13,15332 3 (MQr) 4,384441 --- --- 

Falta de ajuste 11,56692 1 11,56692 14,58260 18,51 

Erro puro 1,58640 2 0,7932 --- --- 

Total 52,13487 10 --- --- --- 

% de variação explicada: 74,770 

% máxima de variação explicável: 96,957 

 

A Figura 4.3 representa o gráfico dos resíduos, onde também fica evidente a predição da 

regressão realizada, já que apresenta uma razoável flutuação dos pontos em torno do ponto 

zero. Também é possível perceber que o modelo apresentou poucos resíduos, mesmo não 

sendo significativo para uma confiança de 95%. 

 

 

Figura 4.3 – Valores residuais versus valores observados para o modelo da Equação 6 

Esses resíduos deixados pelo modelo, apresentados na Figura 4.3, se devem aos erros 

aleatórios. Esses erros podem ser atribuídos à imprecisão de medidas realizadas durante o 

experimento e a pequenas variações do sistema durante o processo extrativo. No entanto, 
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mesmo apresentando esses resíduos, o modelo se mostrou razoavelmente capaz de fazer 

previsões do rendimento de extração supercrítica da raiz da Rumex acetosa. 

A Figura 4.4 apresenta a superfície de resposta gerada a partir do modelo da Equação 6.  

Foram escolhidas a temperatura e a concentração de co-solvente para a plotagem da superfície 

de resposta devido ao fato destas serem as variáveis com maiores efeitos frente ao rendimento 

de extração. Através da Figura 4.4, percebe-se que a superfície de resposta (% rendimento) 

apresenta uma inclinação bastante pronunciada em direção ao seu ponto máximo (ótimo) 

quando há um aumento na temperatura e na concentração de co-solvente. 

 

 

Figura 4.4 – Superfície de resposta em função do rendimento da extração, para temperatura 

(ºC) versus concentração de co-solvente (%co-s) P = 200 bar 

 

É necessária uma breve discussão em relação aos valores de rendimento de extração 

obtidos (0,8 - 7,63%) neste trabalho. Apesar de avaliarmos que os rendimentos de extração se 

apresentaram em níveis baixos, estes resultados já eram bastante previsíveis pelo fato da baixa 

vazão utilizada. Conforme já justificado, foi necessário se utilizar baixas vazões visto que 

houve problemas operacionais com a bomba de pressão que não conseguiu estabilizar a 

pressão quando se elevou a vazão de trabalho. Sousa, 2001; Sousa et al., 2002 e Rodrigues et 

al., 2002, realizaram estudos avaliando a influência da vazão de CO2 sobre o rendimento de 

extração para várias espécies naturais. Foi constatado que para extrato de folhas, ervas e 



Resultados e discussões 

46 
Ênio Rafael de Medeiros Santos, Agosto de 2013 

especiarias, o aumento da vazão tende a aumentar o rendimento de extração até alcançar o 

patamar máximo de rendimento de extração para cada espécie. Também foi observado que 

para as espécies naturais estudadas, a vazão ótima de trabalho girou em torno de 1 a 1,5 g 

/min. Diante disto, podemos avaliar que rendimentos de extração mais elevados poderão ser 

possíveis de serem alcançados para extratos de Rumex acetosa se utilizarmos outra faixa de 

vazão. 

4.3 – Extrações convencionais (Soxhlet e Sequencial) 

Os rendimentos de extração para os processos de extração convencionais estão 

apresentados na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Rendimentos das extrações convencionais das raízes da Rumex acetosa 

Tipo de extração Solvente (%) Rendimento (g/g) 

Extração Soxhlet Hexano 0,78 

Extração Soxhlet Acetonitrila 2,97 

Extração Soxhlet Etanol 9,97 

Extração Sequencial Tolueno 1,27 

Extração Sequencial Hexano 0,05 

Extração Sequencial Éter dietílico 0,11 

 

Visivelmente, a extração utilizando etanol como solvente demonstrou ser a extração 

com maior rendimento em massa, maior até que os rendimentos das extrações supercríticas 

(Tabela 4.2). Este fato pode ser explicado pela possível presença de grupos hidroxilas na 

estrutura molecular dos compostos presentes na raiz da Rumex acetosa e pela possível 

formação de ligações de hidrogênio entre estas hidroxilas e o etanol.  

As extrações utilizando o hexano como solvente demonstraram um baixo valor (o que 

pode ser explicado por sua baixa polaridade), enquanto que a extração utilizando acetonitrila 

demonstrou um comportamento intermediário entre o etanol e o hexano. 

Quanto aos resultados da extração sequencial, o tolueno demonstrou ser o solvente com 

maior rendimento, enquanto que o hexano apresentou  rendimento de extração muito baixo. 

4.4 – Curva Cinética de extração 

Os experimentos cinéticos foram realizados através do método dinâmico de extração, 

caracterizado pela passagem contínua do solvente supercrítico pela matriz sólida (Sousa et al., 
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2002). A Figura 4.5 apresenta a curva cinética de extração obtida para ensaios realizados nas 

condições máximas de operação (Temperatura = 90 ºC, Pressão = 250 bar, concentração de 

co-solvente = 15%), com a vazão média de 1,0 ± 0,17 g/min durante todo o experimento.  
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Figura 4.5 – Curva cinética de extração da raíz da Rumex acetosa a 1,0 ± 0,17 g/min.                  

P = 250 bar, T = 90 ºC e concentração de co-solvente = 15%. 

 

Observa-se que a curva de extração obtida apresentou um comportamento bastante 

singular (quando comparado com a curva cinética de extração característica, conforme 

descrita no item 2.3.3.7). Aparentemente, o equilíbrio do sistema foi atingido após os 

primeiros 70 minutos de extração, aproximadamente. Tal comportamento pode ser atribuído 

ao fato de o sistema ter sido inicialmente pressurizado com CO2, tendo a adição de co-

solvente sido iniciada após a estabilização do sistema. Este procedimento pode ter reduzido a 

taxa de extração inicial, ocorrendo pela solubilização resultante da interação entre o soluto e o 

CO2. Este comportamento também foi observado por Galvão (2009), quando da construção da 

curva cinética de extração para a semente de linhaça, usando etanol como co-solvente.   

Através de regressão linear dos dados obtidos da curva de extração, chega-se aos 

parâmetros cinéticos TCER (tempo de duração da etapa CER) e MCER (taxa de extração da 

etapa CER), apresentados na Figura 4.6 e Tabela 4.6.  Pelo comportamento da curva de 

extração do soluto com o tempo, pode-se observar que o período CER ocorre entre 0 e 65 
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minutos (aproximadamente), o período FER está compreendido entre 65 e 130 minutos e a 

etapa controlada pela difusão inicia-se após 130 minutos. 
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Figura 4.6 – Etapas (CER, FER e DF) da curva cinética de extração supercrítica da raíz da 
Rumex acetosa 

 

Tabela 4.6 – Parâmetros cinéticos da extração com fluido supercrítico da raiz da Rumex 

acetosa realizado a 250 bar, 90 ºC, 1,0 ± 0,17g/min e concentração de co-solvente = 15%. 

Parâmetro 
Etapas de Extração Supercrítica 

CER FER DF 

t (min) 0 – 65 65 – 130 + 130 

m (g) 2,8502 2,5235 0,0440 

M (g/min) 0,0469 0,0370 0,0104 

YCER (MCER/Vazão) = (g soluto/ g solvente)                     0,0469 

t= Duracão da etapa de extração; m= Massa de extrato aproximada; M= Taxa de extração; 

CER= Etapa de extração constante; FER= Etapa de extração decrescente; DF= Etapa 

difusional; YCER (Concentração do soluto na fase solvente) = (MCER/Vazão) 
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4.5 – Desenvolvimento da metodologia para as análises cromatográficas 

Tendo em vista que não existia uma metodologia bem definida para a análise 

cromatográfica em CLAE de amostras de extratos da Rumex acetosa para o modo isocrático 

de bombeamento da fase móvel, nem para a coluna cromatográfica utilizada neste trabalho 

(C8, 150 x 4,6 mm) e nem um tempo ótimo de análise, foi necessário o desenvolvimento de 

uma metodologia, tendo como base o método de Lucena et al. (2010). 

4.5.1 – Preparação das amostras 

Nesta etapa inicial da análise cromatográfica, todos os extratos oriundos das extrações 

com fluido supercrítico, da extração sequencial e das extrações com soxhlet foram 

previamente dissolvidos e filtrados antes das injeções no CLAE. 

É importante ressaltar que todos os extratos estavam secos, isentos de solventes; 

dispostos em placas de Petri devidamente identificadas e protegidas com papel alumínio. Com 

o auxílio de duas espátulas, porções de aproximadamente 10 mg de extrato seco foram 

raspadas de cada placa de Petri, conforme apresentado na Tabela 4.7. 

As solubilizações dos extratos secos foram realizadas utilizando uma solução 

previamente preparada de metanol/água (7:3) em um balão volumétrico de 10 mL. 

Consequentemente, todas as soluções preparadas a partir destas solubilizações apresentavam-

se com uma concentração de aproximadamente 1mg/mL (com exceção da amostra da 

extração sequencial com éter dietílico, cuja concentração foi de 0,58 mg/mL). 

Após o processo de solubilização, as soluções recém formuladas foram armazenadas em 

tubos Falcon de aproximadamente 15 mL e, consequentemente, levadas à geladeira. Todos os 

tubos foram revestidos com papel alumínio para proteção da luz. 
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Tabela 4.7 – Identificação dos extratos, massa de extratos e condições de extração utilizadas 

Amostras/Siglas 
Descrição/Condições de 

extração* 
Tipo de extração Massa de extrato 

EXP 1 150 bar / 50ºC / 5% Extração Supercrítca 10,4 mg 

EXP 2 250 bar / 50ºC / 5% Extração Supercrítca 10,6 mg 

EXP 3 150 bar / 90ºC / 5% Extração Supercrítca 10,2 mg 

EXP 4 150 bar / 50ºC / 15% Extração Supercrítca 10,8 mg 

EXP 5 250 bar / 90ºC / 5% Extração Supercrítca 10,0 mg 

EXP 6 250 bar / 50ºC / 15% Extração Supercrítca 10,5 mg 

EXP 7 150 bar / 90ºC / 15% Extração Supercrítca 10,1 mg 

EXP 8 250 bar / 90ºC / 15% Extração supercrítca 10,0 mg 

EXP 9 200 bar / 70ºC / 10% Extração Supercrítca 10,4 mg 

EXP 10 200 bar / 70ºC / 10% Extração Supercrítca 10,5 mg 

EXP 11 200 bar / 70ºC / 10% Extração Supercrítca 11,9 mg 

SOE Solvente (Etanol) Extração Soxhlet 10,2 mg 

SOAC Solvente (Acetonitrila) Extração Soxhlet 11,8 mg 

SOHEX Solvente (Hexano) Extração Soxhlet *** 

SOST Solvente (Tolueno) Extração Sequencial 10,9 mg 

SOSHEX Solvente (Hexano) Extração Sequencial *** 

SOSED Solvente (Éter Dietílico) Extração Sequencial 5,8 mg ** 

* Para as extrações supercríticas, o formato descrito acima segue a seguinte ordem: pressão (bar) / temperatura 

(ºC) / concentração de co-solvente (% v/v); para as extrações soxhlet e sequencial, as condições de extração são: 

a pressão atmosférica e temperatura de ebulição de cada solvente. 

** O rendimento, em massa, da extração foi baixo, apresentando dificuldade na raspagem do extrato seco 

agregado ao Petri. 

*** No caso das extrações soxhlet e sequencial com o hexano, o rendimento de extração foi extremamente 

baixo, não havendo massa de extrato suficiente agregada à placa de Petri após a secagem das amostras. 

 

4.5.2 – Preparação das soluções padrões de análise 

Como o intuito das análises cromatográficas em CLAE era de identificar e quantificar o 

trans-resveratrol nos extratos, o padrão puro do trans-resveratrol foi adquirido pela 

representação comercial (Sellex Inc.) brasileira da Cayman Chemical (Boston, EUA). 

Na preparação das soluções padrões de análise, inicialmente foram pesados 10 mg de 

trans-resveratrol (padrão) e dissolvidas em um balão volumétrico de 10 mL utilizando uma 
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solução metanol/água (1:1). A concentração de trans-resveratrol resultou em um valor de 

aproximadamente 1 mg/mL. Desta solução de 10 mL, foram retiradas 10 alíquotas de 1 mL e 

todas armazenadas em eppendorfs envolvidos com papel alumínio para o abrigo da luz e 

mantidos sob refrigeração. 

O próximo passo foi a preparação das soluções que seriam usadas para estabelecer a 

calibração. Foram preparadas sete soluções a partir da solução de trans-resveratrol 

previamente preparada abrangendo uma faixa de 0,005 µg/mL até 10 µg/mL de trans-

resveratrol. Esta faixa de concentração foi escolhida de tal forma que todas as concentrações 

dos extratos calculadas permanecessem dentro dela. 

As soluções realizadas foram: 0,005 µg/mL, 0,5 µg/mL, 1 µg/mL, 3 µg/mL, 5 µg/mL, 7 

µg/mL e 10 µg/mL. Todas estas diluições foram realizadas utilizando pipetas volumétricas 

automáticas de alta precisão para minimizar os erros. As soluções diluídas foram armazenadas 

em eppendorfs ao abrigo da luz e sob refrigeração. 

4.5.3 – Preparação da fase móvel (CLAE) 

Existem dois processos importantes na preparação da fase móvel. O primeiro é a 

filtração dos componentes constitutivos da fase móvel e o segundo é a submissão da fase 

móvel a um aparelho de ultrassom para que o gás dissolvido na fase móvel seja expulso. 

A fase móvel foi constituída de duas partes. A primeira parte foi constituída de 

acetonitrila pura, enquanto a segunda parte foi constituída de uma solução aquosa de ácido 

fórmico 0,1 % (v/v). A proporção de formulação da fase móvel resultou no seguinte: 20% 

(v/v) primeira parte e 80% (v/v) da segunda parte, resultando em: (20:80) acetonitrila / 

solução aquosa de ácido fórmico 0,1% (v/v). É importante ressaltar que a água destilada 

utilizada na formulação da fase móvel é considerada ultra-pura, já que passa por um processo 

de filtração rigoroso antes de ser utilizada. 

Esta proporção (20:80) acetonitrila/solução aquosa de ácido fórmico foi fixada a partir 

de testes previamente realizados com o padrão trans-resveratrol. Inicialmente foram testadas 

três fases móveis distintas: a primeira [acetonitrila/metanol/ácido fórmico 0,1% (20:5:75)], a 

segunda [acetonitrila/metanol/ácido fórmico 0,1% (12:3:85)] e a terceira 

[acetonitrila/metanol/ácido fórmico 0,1% (16:4:80)]. Os tempos de retenção foram variando a 

partir da percentagem da fase orgânica. Para a primeira fase móvel o tempo de retenção do 

trans-resveratrol foi a abaixo de 15 minutos, para a segunda foi um tempo acima de 30 

minutos, enquanto que para a terceira foi um tempo entre 20 e 25 minutos.  
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A primeira fase móvel testada apresentou-se com um baixo tempo de retenção para o 

trans-resveratrol, fato que acarretaria possíveis co-eluições de picos comprometendo a 

resolução do método. 

A terceira fase móvel testada, com uma quantidade de acetonitrila menor, foi capaz de 

aumentar o tempo de retenção, fato que aumentaria o tempo total de análise. Logo, a segunda 

fase móvel testada foi escolhida para a realização das análises por apresentar um tempo de 

retenção mediano, se comparado às outras anteriores. 

No entanto, a presença de metanol, acetonitrila e ácido fórmico estava causando vários 

erros na formulação da fase móvel, não permitindo a reprodutibilidade dos tempos de 

retenção para o trans-resveratrol. Neste contexto, decidiu-se manter a proporção da fase 

orgânica e inorgânica e retirar o metanol da fase móvel, reduzindo, desta forma, estes 

pequenos erros de formulação da fase móvel. 

O processo de filtração da fase orgânica e da fase inorgânica foi realizado sob vácuo e 

através de uma película filtrante com 0,45 µm de diâmetro. Logo após o processo de filtração, 

formulava-se a fase móvel, seguindo as proporções acima, e em seguida a mesma era 

submetida a um processo de desgaseificação em um aparelho de ultrassom (lavadora ultra-

sônica UNIQUE modelo USC-1800) por um tempo de 5 minutos. 

4.5.4 – Injeção das amostras e do padrão no CLAE 

O aparelho utilizado na análise cromatográfica (CLAE), da SHIMADZU, é composto 

por três unidades distintas e interligadas (central de controle, bomba da fase móvel e detector 

UV). A bomba da fase móvel (LC – 10ATVP – Liquid Chromatografh) é a primeira unidade a 

ser ligada para a análise, a segunda unidade é a do detector UV (UV – VIS Detector SPD – 

10AVVP) e por fim o sistema de controle central (Sistem Controller SCL – 10AVP). 

Antes de qualquer injeção no equipamento, faz-se necessário proceder as seguintes 

etapas: a purga da bomba da fase móvel e a estabilidade da pressão e da linha de base gerada 

pelo detector. A purga tem como função a retirada de bolhas da linha que conecta o frasco 

contendo a fase móvel com a própria bomba.  

Com uma vazão de 1 mL/min de fase móvel, a pressão e a linha de base do detector são 

estabilizadas, onde as duas etapas gastam um tempo aproximado de 30 minutos. Após 3 

análises consecutivas de amostras, fez-se a limpeza da coluna com uma solução rica em 

acetonitrila durante 20 minutos. Logo após a limpeza, as duas etapas descritas anteriormente 

foram repetidas antes da injeção de um nova amostra. 
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4.5.5 – Tempo de análise 

O tempo de análise é bastante importante na cromatografia líquida, já que tempos curtos 

podem ocasionar reprodução de picos errôneos pertencentes a outras corridas anteriores e 

tempos longos atrasam bastante a análise e utilizam muita fase móvel.  

Inicialmente, foi utilizado o tempo de 15 minutos para as análises, mas como não existia 

muita reprodutibilidade dos picos, este tempo foi aumentado para 30 minutos e depois para 32 

minutos. O tempo de 32 minutos permitiu que todos os componentes dos extratos fossem 

identificados em uma única análise. 

 

4.6 – Análise cromatográfica e quantificação do trans-resveratrol 

4.6.1 – Quantificação do trans-resveratrol 

Após as injeções do padrão trans-resveratrol em diversas concentrações, foi gerada uma 

curva de calibração na faixa 0,005 - 10 µg/mL (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7 – Curva padrão área de absorbância versus concentração de trans-resveratrol 

(µg/mL) 

Os dados experimentais utilizados para construção do gráfico da Figura 4.7 estão no 

Apêndice B. Esta faixa de concentração foi escolhida tendo em vista os resultados de 

concentração de trans-resveratrol encontrados na Tabela 4.8. 
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Na Tabela 4.8 estão os resultados de concentração de trans-resveratrol encontrados a 

partir das injeções das soluções das amostras no CLAE e posterior comparação das áreas dos 

picos gerados com a equação da reta fornecida pela regressão dos resultados das injeções dos 

padrões, resultando em um dado de concentração de trans-resveratrol. 

 

Tabela 4.8 – Quantificação do trans-resveratrol presente nos extratos obtidos por 

diferentes técnicas de extração 

 
Área 

(mAU2) 
Conc. 

(ug/mL) 
Conc. (mg/g 

extrato) 
Extração 

Supercrítica  
Trans-

reveratrol 
Final 

Exp 1 6637 0,0329 0,033 

Exp 2 14788 0,1792 0,179 

Exp 3 7493 0,0483 0,048 

Exp 4 10268 0,0981 0,098 

Exp 5 6564 0,0316 0,032 

Exp 6 7323 0,0452 0,045 

Exp 7 21566 0,3008 0,301 

Exp 8 28233 0,4204 0,420 

Exp 9 11225 0,1152 0,115 

Exp 10 12756 0,1427 0,143 

Exp 11 12662 0,1410 0,141 

Extração 
Soxhlet   

  

Acetonitrila 29835 0,4492 0,449 

Etanol 479802 8,5228 17,046 

Extração 
Sequencial   

  

Tolueno* ND ND ND 

Éter Dietílico 46697 0,7517 1,296 

* Para a etapa da extração sequencial que utilizou o tolueno como solvente extrator demonstrou quantidades de 

trans-resveratrol bastante pequenas (ND- não detectável),  o que era esperado, pois esta etapa visou apenas a 

retirada da Emodina). 
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4.6.2 – Análise estatística e de variância dos dados de concentração de trans-

resveratrol dos extratos supercríticos 

Na Tabela 4.9, vizualiza-se todos os efeitos estimados das variáveis consideradas na 

quantificação do trans-resveratrol. Os efeitos das variáveis escolhidas para o processo de 

extração supercrítica (pressão, temperatura e concentração de co-solvente) foram calculados 

utilizando o software Statistica 7.0®, e estão apresentadas na Tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9 – Efeitos calculados no Statistica 7.0® para o planejamento experimental 

Variáveis  Intervalo Efeitos p-valor 

Pressão [P] (bar) (X1) 150 – 250 0,0491 0,0458 

Temperatura [T] (ºC) (X2) 50 – 90 0,1114 0,0094 

Conc. Co-solvente [CO] (%v/v) (X3) 5 – 15 0,1431 0,0057 

[P] x [T]  --- 0,0024 0,8468 

[P] x [CO]  --- -0,0157 0,2860 

[T] x [CO]  --- 0,1775 0,0037 

[P] x [T] x [CO]  --- 0,0838 0,0164 

 

Percebe-se que para 95% de confiança, as variáveis que causam efeitos significativos na 

concentração de trans-resveratrol do extrato são: [CO], [T], [P], [T] x [CO], [P] x [T] x [CO], 

sendo os [CO], [T], [T] x [CO] os mais significativos. 

 

Figura 4.8 – Diagrama de Pareto para os valores de concentração de trans-resveratrol obtidos 

(na qual T representa temperatura, CO concentração de co-solvente e P pressão) 
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A Figura 4.8 ilustra o Diagrama de Pareto para os valores obtidos.  Percebe-se que o 

combinado da temperatura com a concentração de co-solvente apresenta-se como a variável 

mais significativa (positivamente) para a concentração de trans-resveratrol, seguido da 

concentração de co-solvente, em terceiro lugar temos a temperatura, em quarto o combinado 

das três variáveis e por fim a pressão. No diagrama de Pareto (Figura 4.8), quanto mais à 

direita da linha pontilhada vermelha os efeitos estiverem, tanto mais significativos serão para 

um nível de probabilidade de confiança de 95 % (significância 5 %). 

No entanto, os combinados [P] x [CO] e [P] x [T] apresentaram-se como variáveis não 

significativas para um nível de significância de 5 %. Estas combinações estão localizadas a 

esquerda da linha vermelha do Diagrama de Pareto (Figura 4.8). 

Como não existem trabalhos na literatura com extrações supercríticas da raíz da Rumex 

acetosa, a discussão da influência das variáveis na concentração de trans-resveratrol nos 

extratos foi realizada mediante o estudo de trabalhos realizados com plantas da mesma família 

(Polygonaceae) que a Rumex acetosa. 

Benová et al. (2010) estudaram os efeitos da concentração de co-solvente, da 

temperatura e da pressão sobre extrações que utilizavam fluido supercrítico (CO2 + co-

solvente) em raízes de Japanese knotweed (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc). O 

resultado obtido foi um perceptível aumento no acúmulo do teor de substâncias presentes 

(trans-resveratrol e emodina) no extrato com o aumento da temperatura, situação equivalente 

à observada no Diagrama de Pareto (Figura 4.8). Quanto ao efeito da pressão, o resultado 

obtido pelos autores foi um aumento no teor de substâncias presentes (trans-resveratrol e 

emodina) nos extratos a partir do aumento da pressão. No entanto, a faixa de trabalho que 

Benová et al. (2010) utilizaram (250 – 400 bar) foi superior à utilizada neste trabalho. Eles 

observaram que para pressões abaixo de 250 bar, o rendimento de extração foi pequeno. É 

possível que isto justifique a pouca influência da pressão no rendimento de extração no 

presente trabalho, visto que a faixa de pressão aqui avaliada foi de 150 – 250 bar. 

Quanto ao efeito da concentração de co-solvente, Benová et al. (2010) também 

observaram o aumento do teor dos compostos presentes no extrato a partir do aumento da 

concentração de co-solvente. O efeito combinado entre temperatura e concentração de co-

solvente também demonstrou no presente trabalho ser o efeito mais significativo, 

confirmando os indícios já citados destas duas variáveis (temperatura e concentração de co-

solvente). 
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A partir da regressão dos dados utilizando o Statistica 7.0®, foi proposto um modelo 

matemático linear (Equação 7) para a estimativa da concentração de trans-resveratrol em 

extratos obtidos a partir de extração supercrítica da raiz da Rumex acetosa (95% de 

confiança). 

 8� = 0,141 + 0,024 ∗ =� + 0,056 ∗ =� + 0,071 ∗ =� + 0,001 ∗ =� ∗ =� − 0,008 ∗ =� ∗ =� 									
+ 0,089 ∗ =� ∗ =� + 0,042 ∗ =� ∗ =� ∗ =�																																																																										(7) 

 

O coeficiente de correlação R2 ajustado para o modelo proposto pela Equação (7) foi de 

0,995, o que demonstra um resultado muito bom. Tal resultado encontra-se ilustrado na 

Figura 4.9, onde pode ser visualizado uma ótima correlação entre os valores observados e os 

valores preditos pelo modelo. 

 

Figura 4.9 – Valores preditos pelo modelo versus valores observados para o rendimento da 

extração supercrítica na raiz da Rumex acetosa 

A Tabela 4.10 representa a análise de variância para a concentração de trans-resveratrol 

em extratos oriundos de extração supercrítica da raiz da Rumex acetosa. O FCalculado 

(82,92587) é bem maior que o tabelado (F7,3 =8,89), logo, o sistema pode ser considerado 

bastante significativo (FCalculado/FTabelado > 1). Em relação à falta de ajuste do modelo, o 

FCalculado é comparado com o segundo FTabelado (F1,2). Como FCalculado/FTabelado < 1, então o 

modelo (Equação 7) pode ser considerado preditivo. 
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Tabela 4.10 – Análise da variância para a concentração de trans-resveratrol em extratos 

oriundos de extração supercrítica da raiz da Rumex acetosa 

Fonte de Variação Soma Quadrática N g.l*. 
Média 

quadrática 
FCalculado FTabelado 

Regressão (R) 0,14822 7 (MQR) 0,02117 82,92587 8,89 

Resíduos (r) 0,00077 3 (MQr) 0,00025 --- --- 

Falta de ajuste 0,00029 1 0,00029 1,23150 18,51 

Erro puro 0,00047 2 0,00023 --- --- 

Total 0,14898 10 --- --- --- 

% de variação explicada: 99,486 

% máxima de variação explicável: 99,682 

* Número de graus de liberdade 

 

A Figura 4.10 representa o gráfico dos resíduos, onde também fica evidente a 

significância da regressão realizada, já que apresenta uma boa flutuação dos pontos em torno 

do ponto zero. Também é possível perceber que o modelo apresentou poucos resíduos, o que 

está em concordância com Barros Neto et al. (1996), já que estes afirmam que o modelo será 

mais significativo quanto menos resíduos ele deixar. 

 

 

 

Figura 4.10 – Valores residuais versus valores observados para o modelo da Equação 7 
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A Figura 4.11 apresenta a superfície de resposta gerada a partir do modelo da Equação 

7. Foram escolhidas a temperatura (°C) e a concentração de co-solvente (% v/v) para a 

plotagem da superfície de resposta, devido ao fato destas serem as variáveis com maiores 

efeitos significativos quanto à concentração de trans-resveratrol dos extratos da extração 

supercrítica. 

Através da Figura 4.11, percebe-se que a superfície de resposta (concentracão Trans-

resveratrol) apresenta uma inclinação bastante pronunciada em direção ao seu ponto máximo 

(ótimo) quando há um aumento na temperatura e na concentração de co-solvente. 

 

Figura 4.11 – Superfície de resposta em função da concentração de trans-resveratrol da 

extração, para temperatura (ºC) versus concentração de co-solvente (%co-s) P =200 bar 

4.6.3 – Análise dos cromatogramas 

A Tabela 4.11 apresenta a análises dos tempos de retenção dos cromatogramas, onde se 

observa que o mesmo contém quatro compostos importantes presentes em todas as amostras 

dos extratos da raiz da Rumex acetosa. Três deles são desconhecidos. 

O desvio padrões médios (erros) apresentados na Tabela 4.11 são totalmente plausíveis, 

visto que no momento das injeções dos extratos, a coluna estava exposta ao ar ambiente. Logo 

existiram algumas pequenas mudanças no tempo de retenção na ordem de até 2%, devido a 

pequenas mudanças na temperatura do ambiente. 

A Figura 4.12 confirma o tempo de retenção através do pico do padrão (vermelho) e do 

pico da amostra (extração supercrítica) (preto). Esta mesma análise de sobreposição foi 

realizada para a amostra dos extratos do Soxhlet com etanol (Figura 7.1 no Apêndice C). 
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Tabela 4.11 – Tempo de retenção do Trans-resveratrol 

Substância Tempo de retenção (min) 

Trans-resveratrol 21,90 ± 0,24 

Composto I 16,02 ± 0,23 

Composto II 17,14 ± 0,17 

Composto III 29,66 ± 0,64 

 

 

Figura 4.12 – Sobreposição dos cromatogramas do padrão de trans-resveratrol e do 

cromatograma da extração supercrítca número 8. Linha vermelha (padrão) e linha preta (EFS) 

A Figura 4.13 representa o cromatograma do extrato do experimento supercrítico 

número 8 (EXP 8) representado na Tabela 4.7. Pelo cromatograma (Figura 4.13) pode-se 

perceber inicialmente os quatro compostos citados na Tabela 4.11, em especial o trans-

resveratrol que está especificado com o seu nome. 
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Figura 4.13 – Cromatograma do extrato obtido pelo experimento supercrítico número 8   

(EXP 8) pela Tabela 4.7 

 

A Figura 4.14 representa o cromatograma do extrato oriundo da extração convencional 

com Soxhlet (SOE) como representado na Tabela 4.7. Através do cromatograma pode-se 

perceber também a presença dos quatro compostos, no entanto em concentrações diferentes, 

já que apresentam tempos de retenção iguais e áreas diferentes. É importante ressaltar que 

todos os cromatogramas dos extratos supercríticos obtiveram o mesmo formato do 

cromatograma da Figura 4.13, logo, este cromatograma pode ser utilizado como padrão de 

comparação entre os métodos de extração aqui apresentados. 

Através da comparação dos cromatogramas presentes na Figura 4.13 e na Figura 4.14, 

notam-se grandes diferenças. A primeira notória diferença é a concentração dos compostos, 

que aqui pode ser retratado como o valor da área. No caso da comparação do teor de trans-

resveratrol, percebe-se que o cromatograma da Figura 4.14 (Soxhlet) apresenta uma 

concentração maior de trans-resveratrol do que o cromatograma da Figura 4.13 (Extração 

Supercrítica). 
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Figura 4.14 – Cromatograma do extrato obtido pelo extrato do Soxhlet com Etanol        

(Tabela 4.7) 

 

Isto sugere a seguinte observação: para a extração do trans-resveratrol, a extração 

Soxhlet com etanol demonstrou ter sido mais seletiva e eficiente, enquanto que os 

experimentos supercríticos demonstraram ser menos seletivos e menos eficientes para este 

mesmo composto. No entanto, se os compostos desconhecidos (I, II e III) forem comparados, 

percebe-se que a lógica inverte-se; O Soxhlet apresentou-se menos eficiente para estes 

compostos, enquanto que a extração supercrítica demonstrou ser mais eficiente para os 

mesmos. 

Este comportamento também foi observado por Benová et al. (2010) quando 

compararam os métodos de extração supercrítica e soxhlet em raízes da planta conhecida 

como Japanese knotweed (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.). No entanto, Benová et 

al. (2010) identificaram e quantificam não somente o trans-resveratrol, mas também 

conseguiu identificar e quantificar o piceid e a emodina. A partir disto, pode-se afirmar que 

existem indícios de que estes picos de compostos desconhecidos (I, II e III) possam ser (I e II) 

cis e trans piceid e/ou outros compostos derivados do trans-resveratrol e o III possa ser a 

emodina. De qualquer forma, seria necessária a injeção dos padrões destas substâncias para 

que houvesse uma constatação real de sua existência e a veracidade dos indícios apontados. 
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Em quase todos os cromatogramas, existe um pico que sempre vem logo após o pico do 

trans-resveratrol. Kong et al. (2011) perceberam que na identificação de isômeros do 

resveratrol, quase sempre o tempo de retenção não varia muito do isômero cis para o trans. A 

partir disto, pode-se afirmar que existem indícios de que este pico localizado após o pico do 

trans-resveratrol possa ser o cis-resveratrol, no entanto, seria necessária a injeção do padrão 

desta substância para a veracidade do indício. 

Quanto aos cromatogramas referentes a extração sequencial, são representados aqui por 

apenas dois cromatogramas (Figura 4.15 e Figura 4.16), já que a etapa de extração com o 

hexano não foi analisada em virtude do baixíssimo rendimento e da pouca importância 

levando-se em consideração a sua finalidade (retirada de impurezas) dentro da extração 

supercrítica. 

A primeira etapa da extração sequencial consistiu em uma extração Soxhlet utilizando o 

tolueno como solvente. O intuito desta etapa, segundo Souto (2010), é a extração da emodina 

presente nas raízes da Rumex acetosa e não o trans-resveratrol. Percebe-se que o objetivo 

desta primeira etapa foi alcançado, já que não se percebe quantidade significante de trans-

resveratrol no cromatograma (Figura 4.15). No entanto, percebe-se a presença dos compostos 

I,II e III, isto reforça o indício de que o composto III pode ser emodina. 

 

 

Figura 4.15 – Cromatograma da primeira etapa da extração sequencial (extração com tolueno) 
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A terceira etapa da extração sequencial consitiu na extração com o éter dietílico, que 

segundo Souto (2010), visou extrair o trans-resveratrol. Como pode ser observado na Figura 

4.16 o objetivo foi cumprido, já que neste cromatograma o pico do trans-resveratrol está 

presente.

 

Figura 4.16 – Cromatograma da terceira etapa da extração sequencial (extração com éter 

dietílico) 

4.7 – Determinação da atividade antioxidante – Método do sequestro do 

radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) 

A atividade antioxidante dos extratos da raiz da Rumex acetosa foi avaliada a partir dos 

extratos oriundos das extrações supercrítica e soxhlet. Como padrão de referência, foi 

utilizado o Ácido Ascórbico (composto antioxidante utilizado como padrão na literatura: 

Lucena et al., 2010). Na presença de antioxidantes, o DPPH torna-se estável, 

consequentemente, sua absorbância diminui e sua coloração muda, tornando-se amarelado. A 

curva padrão de ácido ascórbico está apresentada na Figura 4.17, enquanto que os dados 

utilizados na construção da curva do padrão encontram-se no Apêndice D. Para a montagem 

desta curva, as análises foram realizadas em duplicata. 
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Figura 4.17 – Curva padrão de ácido ascórbico [AS(%) versus Conc. Ácido Ascórbico 

(µg/mL)]. 

A atividade antioxidante é apresentada em EC50 (concentração efetiva a 50%). A Tabela 

4.12 apresenta os valores de EC50 dos extratos obtidos pelas diferentes técnicas de extração 

aqui estudadas. É importante ressaltar que quanto menor o valor de EC50, maior a atividade 

antioxidante do extrato analisado. Ou seja, uma menor quantidade de extrato é necessária para 

inibir 50% da atividade dos radicais livres (DPPH).  

 

Tabela 4.12 – Avaliação do potencial antioxidante dos extratos da Rumex acetosa  através do 

método DPPH, expressos através da concentração efetiva a 50 % (EC50) 

Amostras/Siglas 
Descrição/Condições de 

extração 
Tipo de extração EC50 (µg/mL) 

ÁCIDO ASCÓRBICO (PA)  2,20 ± 0,2 

EXP 1 150 bar / 50ºC / 5% Extração Supercrítica 18,43 

EXP 2 250 bar / 50ºC / 5% Extração Supercrítica 7,89 

EXP 3 150 bar / 90ºC / 5% Extração Supercrítica 11,58 

EXP 4 150 bar / 50ºC / 15% Extração Supercrítica 10,27 

EXP 5 250 bar / 90ºC / 5% Extração Supercrítica 14,38 

EXP 6 250 bar / 50ºC / 15% Extração Supercrítica 8,68 

EXP 7 150 bar / 90ºC / 15% Extração Supercrítica 12,65 

EXP 8 250 bar / 90ºC / 15% Extração Supercrítica 10,61 

EXP 9 200 bar / 70ºC / 10% Extração Supercrítica 8,71 

y = 18,881x + 8,53

R² = 0,9996
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EXP 10 200 bar / 70ºC / 10% Extração Supercrítica 9,02 

EXP 11 200 bar / 70ºC / 10% Extração Supercrítica 9,14 

SOE Solvente (Etanol) Extração Soxhlet 7,39 

SOAC Solvente (Acetonitrila) Extração Soxhlet 6,05 

 

Os extratos demonstraram um alto potencial antioxidante se comparado com alguns 

vinhos, extratos de uvas e outras plantas medicinais. Lucena et al. (2010) quantificaram o 

poder antioxidante de vinhos brasileiros e estes resultaram em valores de EC50 compreendidos 

entre 3,4 e 122,5 μg/mL. Oliveira (2010) quantificou o poder antioxidante de extratos de uva 

oriundos de extrações supercríticas, extrações a baixa pressão (soxhlet), extrações por 

ultrassom e estes resultaram em valores de EC50 que ficaram compreendidos entre 211 e 5770 

μg/mL.  

Sousa et al. (2007) quantificaram o poder antioxidante em cinco plantas medicinais, 

reconhecidas popularmente por seus poderes cicatrizante e de cura, e estes resultaram em 

valores de EC50 compreendidos entre 27,59 e 111,14 μg/mL, confirmando assim a presença 

de compostos fenólicos e vários outros compostos antioxidantes. 

Analisando-se os dados da Tabela 4.12, percebe-se que, para as extrações supercríticas, 

existe uma tendência de que, com a diminuição da pressão, o potencial antioxidante também 

diminui, pois o EC50 aumenta.  

Ao comparar-se os valores de poder antioxidante entre extratos de técnicas de extração 

diferentes (extração supercrítica e convencional), percebe-se certo equilíbrio de valores, 

mostrando assim que a menor polaridade do fluido supercrítico (comparando com o solvente 

convencional puro) não foi significante frente o processo de solubilização total dos 

antioxidantes presentes nos extratos. 

Este tipo de análise (DPPH) é bastante comum para medir o potencial antioxidante de 

extratos de produtos naturais. No entanto, não existem relatos deste tipo de análise para 

extratos da raiz da Rumex acetosa, logo, não foi possível comparar os resultados obtidos com 

dados diretos da literatura. A solução foi a busca por dados indiretos. 

Lee et al. (2003) realizaram estudos com raízes da Pleuropterus ciliinervis Nakai 

(Polygonaceae). Foram realizadas análises de composição, isolamento de quatro compostos e 

quantificação do potencial antioxidante destes 4 compostos (polifenóis e antioxidantes). Estes 

resultaram em valores de EC50 compreendidos entre 16,5 e 84,3 μg/mL. Como a Pleuropterus 

ciliinervis Nakai pertence a mesma família da Rumex acetosa (Polygonaceae), também 

apresenta-se como uma planta rica em polifenóis e antioxidantes (Lee et al., 2003), então 
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torna-se plausível uma comparação simples entre as plantas. Os valores de EC50 apresentados 

na Tabela 4.12 são da mesma ordem de grandeza dos encontrados por Lee et al. (2003) e por 

Maksimovic´ et al. (2011), cujo o valor encontrado de EC50 foi de 3,7 μg/mL para extratos 

alcoólicos da Rumex Crispus L. 

 

4.8 – Determinação do teor de Fenólicos totais – Método 

espectrofotômétrico de Folin-Ciocalteau 

Este método estima a quantidade de compostos fenólicos existentes nos extratos 

analisados. Em produtos naturais, este método apresenta uma boa estimativa desta 

propriedade (Roginsky & Lissi, 2005 apud Oliveira, 2010). A curva padrão de ácido gálico, 

para as diferentes concentrações testadas está apresentada na Figura 4.18. A equação da reta 

gerada por esta curva foi utilizada para o cálculo do teor de fenólicos totais. Os dados 

experimentais usadas para a construção desta curva encontram-se no Apêndice E.  

Todas as análises de teor de fenólicos totais que foram realizadas com as amostras 

seguiram o planejamento descrito na Tabela 7.1 no Apêndice A, no entanto, a única 

concentração que demonstrou valores de absorbância menores que 1,2 para todas as amostras 

foi a concentração de 50 μg/mL. Consequentemente, esta concentração foi utilizada nos 

cálculos de TFT da Tabela 4.13. 

 

Figura 4.18 – Curva padrão de ácido gálico [Absorbância versus Conc. Ácido Gálico 

(µg/mL)] 
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Tabela 4.13 – Avaliação dos compostos fenólicos totais dos extratos da Rumex acetosa, 

expressos em equivalentes de ácido gálico (EAG)/ g extrato 

Amostras/Siglas 
Descrição/Condições 

de extração 
Tipo de extração 

Teor de fenólicos totais 

(mg EAG/g extrato) 

EXP 1 150 bar / 50ºC / 5% Extração Supercrítica 85,30 

EXP 2 250 bar / 50ºC / 5% Extração Supercrítica 201,42 

EXP 3 150 bar / 90ºC / 5% Extração Supercrítica 175,77 

EXP 4 150 bar / 50ºC / 15% Extração Supercrítica 159,46 

EXP 5 250 bar / 90ºC / 5% Extração Supercrítica 167,44 

EXP 6 250 bar / 50ºC / 15% Extração Supercrítica 194,45 

EXP 7 150 bar / 90ºC / 15% Extração Supercrítica 162,42 

EXP 8 250 bar / 90ºC / 15% Extração Supercrítica 159,76 

EXP 9 200 bar / 70ºC / 10% Extração Supercrítica 193,79 

EXP 10 200 bar / 70ºC / 10% Extração Supercrítica 194,14 

EXP 11 200 bar / 70ºC / 10% Extração Supercrítica 194,79 

SOE Solvente (Etanol) Extração Soxhlet 178,50 

SOAC Solvente (Acetonitrila) Extração Soxhlet 237,80 

 

Os valores desta propriedade para a extração supercrítica ficaram compreendidos entre 

(201,42 e 85,30 mg EAG/g extrato), como ilustrado na Tabela 4.13. A extração soxhlet 

utilizando, como solvente, a acetonitrila apresentou-se como o extrato com maior quantidade 

de compostos fenólicos (237,80 mg EAG/g extrato). Isto pode ser facilmente explicado pela 

alta polaridade da acetonitrila. Os compostos fenólicos apresentam uma ampla faixa de 

polaridade, podendo ser solubilizados por solventes de baixa polaridade como hexano e CO2 

supercrítico, no entanto, de forma geral, esses compostos são caracterizados como polares, 

sendo solubilizados com mais facilidade por solventes polares como é o caso do etanol 

(Oliveira, 2010). 

Quando os resultados do teor de compostos fenólicos são comparados entre os métodos 

de extração, percebe-se que os valores não variam consideravelmente do soxhlet para o 

supercrítico. Isto pode ser explicado pelas seguintes hipóteses: a primeira é que a adição do 

co-solvente a extração supercrítica gerou extratos ricos em compostos fenólicos, sinalizando 

então que a polaridade do co-solvente foi preponderante em vista da apolaridade do CO2 

supercrítico. A segunda hipótese é que a extração supercrítica apresentou-se como uma 
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extração menos seletiva que a extração por soxhlet como mostra o Item 4.6 (análise 

cromatográfica). Logo, pode-se afirmar que a faixa de solubilidade do fluido supercrítico foi 

ampliada, se comparada com a faixa de solubilidade de um fluido a baixas pressões (soxhlet). 

Desta forma, mesmo o fluido presente na extração soxhlet sendo mais polar que o fluido 

supercrítico, a extração supercrítica conseguiu extrair mais compostos antioxidantes e mais 

compostos fenólicos (menos seletiva), refletindo assim na quantidade de compostos fenólicos 

total. 

Não existem estudos deste tipo de análise para extratos da raiz da Rumex acetosa, 

inviabilizando uma comparação direta com artigos da literatura. No entanto, Takeoka et al. 

(2013) quantificaram o teor de compostos fenólicos em cerca de 29 variedades de Rheum 

spp., planta da família Polygonaceae. Os valores variaram entre 4173 mg EAG/100g e 673 

mg EAG/ 100g. Lucena et al. (2010) avaliaram o teor de compostos fenólicos em diversos 

tipos de vinhos brasileiros; os valores encontrados variaram entre 53,9 mg EAG/g e 677,8 mg 

EAG/g. Os valores encontrados para os extratos da Rumex acetosa foram altos se comparados 

com plantas da mesma família (Polygonaceae) e com vinhos que apresentam reconhecido teor 

de compostos fenólicos encontrados por Lucena et al., 2010. 
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5. Conclusão 

Quanto aos experimentos supercríticos: 

 

� De acordo com os planejamentos experimentais fatoriais realizados: 

A temperatura apresentou efeito significativo sobre a variável resposta rendimento em 

massa. 

O combinado da temperatura com a concentração de co-solvente, a concentração de 

co-solvente, a temperatura, o combinado da temperatura, vazão e concentração de co-

solvente, e por fim a pressão apresentaram efeito significativo sobre a variável 

resposta concentração de trans-resveratrol. 

� Os rendimentos (massa de extrato seco obtido/ massa de matéria prima utilizada) para 

o processo de extração supercrítica utilizando a raiz da Rumex acetosa variaram de 

0,80 a 7,63%. 

� Dentro da faixa operacional avaliada, o mais alto rendimento (7,63%) foi obtido a 250 

bar, 90°C, com o uso do co-solvente etanol a 15% (v/v). 

� A curva cinética de extração apresentou um comportamento singular se comparado 

com outras curvas cinéticas, no entanto a solubilidade (YCER) do extrato no sistema 

extrato/CO2/etanol foi determinada pelo método dinâmico, resultando em 0,0469 g 

soluto/ g solvente. 

Quanto à extração sequencial e com Soxhlet: 

 

� Os rendimentos (massa de extrato seco obtido/ massa de matéria prima utilizada) para 

o processo de extração sequencial utilizando a raiz da Rumex acetosa foram de 1,27% 

para a etapa do tolueno, 0,05% para a do hexano e 0,11% para a do éter dietílico. 

� As extrações utilizando Soxhlet apresentaram um rendimento em massa de 9,97% 

quando utilizou-se etanol, 0,78% quando usou-se hexano e 2,97% com a utilização da 

acetonitrila. O etanol alcançou o maior rendimento para extrações com Soxhlet. 

Quanto às análises cromatográficas 

 

� A metodologia para identificação e quantificação formulada neste trabalho 

demonstrou ser adequada para os extratos da raiz da Rumex acetosa. A fase móvel 
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utilizada foi solução aquosa de ácido fórmico / acetonitrila (80:20) e o tempo de 

análise de cada amostra foi de 32 minutos. A curva padrão de quantificação do trans-

resveratrol abrangeu uma faixa que percorria desde 0,005 µg/mL até 10 µg/mL de 

trans-resveratrol. 

� As concentrações de trans-resveratrol para o processo de extração supercrítica 

variaram entre 0,032 e 0,420 mg/g extrato. A condição de 250 bar, 90°C e % 5 co-

solvente apresentou maior concentração (0,420 mg/g extrato). Quanto aos processos 

extrativos convencionais (Soxhlet e sequencial), o maior rendimento foi o que utilizou 

etanol como solvente (17,046 mg/g extrato), enquanto que a concentração de trans-

resveratrol na terceira etapa (éter dietílico) da extração sequencial foi de 1,296 mg/g.  

� A extração com Soxhlet utilizando o etanol demonstrou ser a mais seletiva 

conseguindo uma alta concentração de trans-resveratrol, enquanto que a extração 

supercrítica demonstrou ser menos seletiva e com uma concentração menor de trans-

resveratrol. A extração sequencial foi bem sucedida ao conseguir reproduzir 

qualitativamente os resultados de Souto (2010). 

 

Quanto à atividade antioxidante e teor de compostos fenólicos 

 

� A quantificação da atividade antioxidante utilizando o método do DPPH resultou em 

valores de EC50 que variaram entre 7,89 e 18,43 µg/mL para os extratos das extrações 

supercríticas, enquanto que para as extrações Soxhlet com acetonitrila e etanol 

resultaram em 6,05 e 7,39 µg/mL, respectivamente. Desta forma, os extratos obtidos 

por todas as técnicas demonstraram um alto poder antioxidante se comparado com o 

ácido ascórbico e com outros antioxidantes naturais existentes na literatura. 

� A determinação do teor de compostos fenólicos utilizando o método do Folin 

Ciocalteau resultou em valores que variaram entre 85,30 e 201,42 (mg EAG/g extrato) 

para os extratos das extrações supercríticas, enquanto que para as extrações Soxhlet 

com acetonitrila e etanol resultaram em 178,5 e 237,8 (mg EAG/g extrato) 

respectivamente. 
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7. Apêndices 

7.1 – Apêndice A – Quantidade de reagente e solvente para a quantificação 

do teor de fenólicos totais nos extratos da Rumex acetosa 

 

Tabela 7.1 – Planejamento da quantidade de reagentes e solventes para os ensaios reacionais 

com os extratos da Rumex acetosa 

Concentração final 

das soluções dos 

extratos de Rumex 

acetosa 

Volume de solução 

de amostra a 1,0 

mg/mL 

Volume de 

água destilada 

Volume do 

reagente Folin-

Ciocalteu 

Volume de 

solução de 

Na2CO3 a 

15% 

50,0 µg/mL 500 µL 8700 µL 200 µL 600 µL 

100,0 µg/mL 1000 µL 8200 µL 200 µL 600 µL 

200,0 µg/mL 2000 µL 7200 µL 200 µL 600 µL 
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7.2 – Apêndice B – Curva padrão do trans-resveratrol 

 

Tabela 7.2 – Dados utilizados na curva padrão do trans-resveratrol 

Conc. (ug/mL) Área (mAU) 
Tempo de retenção 

(min) 

0,005 3649 22,211 

0,5 37049 21,14 

1 61521 19,64 

3 177960 22,1 

5 258571 20,897 

7 410448 21,85 

10 561608 21,315 
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7.3 – Apêndice C – Sobreposição de cromatogramas: cromatograma do 

extrato oriundo da extração soxhlet com etanol sobreposto ao 

cromatograma do padrão de trans-resveratrol 

 

 

Figura 7.1 – Cromatograma do extrato oriundo da extração soxhlet com etanol sobreposto ao 

cromatograma do padrão de trans-resveratrol 
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7.4 – Apêndice D – Tabela de cálculo do EC50 do Ácido Ascórbico 

Tabela 7.3 – Cálculo do EC50 do ácido ascórbico 

Padrão – Ácido Ascórbico 

Concentração 

(µg/mL) 
Absorbância1 Absorbância 2 Média %AS 

0,5 0,5158 0,5074 0,5116 17,52378 

1 0,4456 0,4453 0,44545 28,18797 

2 0,3393 0,3295 0,3344 46,0906 

3 0,2081 0,2285 0,2183 64,80735 

4 0,0876 0,1073 0,09745 84,28986 

Absorbância 

DPPH 
0,6204 

EC50 2,20 ± 0,2 
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7.5 – Apêndice E – Dados experimentais de absorbância utilizados na 

construção da curva padrão de ácido gálico 

 

Tabela 7.4 – Dados experimentais do ácido ascórbico 

Padrão – Ácido Gálico 

Concentração 

(µg/mL) 
Absorbância1 Absorbância 2 Média 

1 0,1133 0,1120 0,1126 

2,5 0,2449 0,2729 0,2589 

5 0,4641 0,4991 0,4816 

7,5 0,7728 0,7727 0,7727 

10 1,0144 1,0036 1,0090 

12,5 1,2203 1,2273 1,2238 

15 1,5081 1,5045 1,5063 

20 2,0774 2,0188 2,0481 

 


