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RESUMO 

 

Taninos são substâncias polifenólicas que fazem parte dos metabólitos secundários de 

vegetais. Tais compostos têm sido muito utilizados no curtimento de couro, como 

substitutos de fenol na produção de adesivos para madeira e em aplicações médicas. As 

principais fontes de taninos são cascas de árvores, e de acordo com alguns estudos, o 

caule de cajueiro possui grande potencial para ser utilizado como fonte de taninos. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi otimizar a extração de taninos da casca de 

cajueiro. Inicialmente, conduziram-se experimentos para avaliar o efeito de diferentes 

solventes sobre a extração de taninos condensados (TC) e polifenóis totais (PT). A 

técnica de extração utilizada foi a maceração dinâmica. Também foi realizado um 

planejamento experimental para estudar a influência de algumas variáveis críticas 

(tempo, temperatura e razão líquido/sólido) sobre a extração aquosa de PT e TC, além 

do efeito sobre o teor de sólidos totais (TST). Testou-se o efeito da reutilização da casca 

e do solvente na extração de TC e por fim foi avaliado o efeito da secagem por 

atomização e por liofilização sobre os extratos. De acordo com os resultados, os extratos 

obtidos com etanol 50% em água apresentaram maiores quantidades de PT e TC em 

relação aos outros solventes. A variável razão líquido/sólido foi o fator mais importante 

para todas as respostas, apresentando efeito positivo para PT e TC e efeito negativo para 

sólidos totais. Também foi observado que há uma relação diretamente proporcional 

entre a temperatura e os teores de PT e TC. E o fator tempo só foi significativo para TC, 

onde foi observado que o tempo de 100 minutos favoreceu a extração. Avaliando a 

relação das variáveis, a melhor condição encontrada para obter maiores teores de 

taninos foi: temperatura de 100°C, por 100 minutos e razão L/S 30:1. Nessa condição, o 

teor de TC extraídos foi de 7,63 mg equivalente de catequina/ 100 mg casca. A 

utilização do mesmo solvente em até duas extrações se mostrou viável para a extração 

de TC, ao contrário da casca que, ao ser extraída uma segunda vez, proporcionou 

ganhos mínimos. A secagem por atomização se mostrou mais adequada para aplicação 

industrial em comparação com a liofilização. 

Palavras-chave: Anacardium occidentale L. metodologia de superfície de resposta. 

extratos fenólicos.  



 

 

ABSTRACT 

 

Tannins are secondary plant metabolites with polyphenolic structure. These compounds 

have been used in leather tanning, also as replacement for phenol in adhesives 

manufacture for wood and medical applications. The main sources of these compounds 

are tree barks, and according to some studies, the stem cashew has great potential to be 

a source of tannins. In this context, the aim of this study was to optimize the tannins 

extraction from the cashew bark. Initially, experiments were performed to evaluate the 

effect of different solvents on the condensed tannins (CT) and total polyphenols (TP) 

extraction. Dynamic maceration was the technique used for extraction. An experimental 

design was conducted to understand the influence of some critical variables (time, 

temperature and liquid/solid ratio) on aqueous extraction of TP and CT, as well as the 

effect on total solids content (TSC). We tested the effect of bark and solvent reuse in the 

CT extraction and finally it was evaluated the effect of extracts freeze drying and spray 

drying. According to results, the extracts obtained with 50% ethanol in water showed 

higher amounts of TP and CT when compared to other solvents. The variable 

liquid/solid ratio, the most important factor for all responses, showed positive effect for 

TP and CT and negative effect on total solids. There is a directly proportional 

relationship between temperature and levels of TP and CT. Time factor was significant 

only for CT, where it was observed that 100 minutes favored the extraction. Evaluating 

the variables relationship, the best condition found for higher levels of tannins was: 

temperature of 100°C for 100 minutes and liquid/solid ratio 30:1. In this condition, the 

amount of CT extracted was 7.63 mg catechin equivalent / 100 mg bark. In extraction 

process, solvent used twice is feasible to extract CT. Unlike the bark, that obtained 

minimal gains in a second extraction. Spray drying was more suitable for industrial 

application compared to freeze drying. 

Keywords: Anacardium occidentale L. response surface methodology. phenolic 

extracts. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma planta tropical, amplamente 

distribuído pelo nordeste, com uma área plantada superior a 755 mil hectares, que 

representam 99% da área com cajueiro no Brasil, sendo de grande importância social e 

econômica para a região (IBGE, 2012). Apesar da potencialidade do pseudofruto e da 

casca de cajueiro como matéria-prima para diversos produtos, estes são subutilizados 

quando comparados com a exploração da castanha. 

Em geral, cascas de árvores são ricas em taninos, estruturas polifenólicas 

que fazem parte dos metabólitos secundários de plantas. Segundo Paes et al. (2006) e 

Chaves et al. (2010), o caule de cajueiro possui grande potencial para ser utilizado como 

fonte de taninos. Além disso, com o avanço da tecnologia agrícola disponível 

atualmente no agronegócio do caju, está ocorrendo uma considerável oferta de lenha 

proveniente do corte dos cajueiros adultos e das podas anuais, com isso há uma 

disponibilidade de casca dos galhos e tronco (MONTENEGRO et al., 2010).  

Estudos com extratos fenólicos, como os taninos, têm crescido ultimamente 

por causa do aumento da demanda mundial por estes compostos e suas crescentes 

aplicações em diversos setores. Tais compostos têm sido muito utilizados no curtimento 

de couro, como substitutos de fenol na produção de adesivos para madeira, como 

antioxidantes naturais e em aplicações médicas. 

A utilização de extratos vegetais contendo taninos na indústria de couro 

pode ser uma alternativa para reduzir o impacto ao meio ambiente, substituindo o uso de 

sais de cromo, metal altamente tóxico. Além disso, a casca de cajueiro seria mais uma 

fonte de taninos para a região nordeste, que atualmente só utiliza extratos de angico 

vermelho (PAES et al., 2006). 

No caso dos adesivos para madeira, têm-se buscado fontes alternativas e 

renováveis para substituir o uso do fenol, que por ser um petroquímico pode vir a 

tornar-se escasso nas gerações futuras, já que o consumo de adesivos fenólicos é 

crescente. Entre os recursos fenólicos renováveis alternativos, somente três grupos de 

substâncias apresentam real potencial como substitutos do fenol em composições 
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adesivas, conforme cita Pizzi (2008). São elas: as ligninas derivadas da polpação kraft, 

os taninos da casca ou da madeira de algumas espécies florestais e os óleos derivados da 

carbonização da biomassa florestal, sendo que os taninos condensados constituem os 

melhores substitutos para o fenol em composições adesivas (SILVA, 2001). 

O interesse crescente na substituição de antioxidantes sintéticos por naturais 

promoveu investigações na busca de novas matérias-primas entre o reino vegetal. 

Materiais vegetais contêm muitos compostos fenólicos de alto e baixo peso molecular 

que possuem atividade antioxidante. E, apesar de existirem vários estudos sobre a 

obtenção de antioxidantes a partir de diferentes partes de plantas, o que tem se buscado 

cada vez mais é a exploração de vegetais que sejam resíduos florestais, agrícolas ou 

industriais, como é o caso da casca de cajueiro. 

Taninos são bem conhecidos por terem atividade antimicrobiana. E isso 

ocorre devido à capacidade de se complexarem irreversivelmente com as proteínas da 

membrana bacteriana, inibindo qualquer atividade que possa ter. Santos et al. (2011) 

estudaram a atividade antimicrobiana de extratos da casca e das folhas de cajueiro ricos 

em taninos e verificaram que os extratos foram ativos contra as bactérias Gram-

positivas e as leveduras estudadas. Portanto, os taninos extraídos da casca de cajueiro 

podem ser utilizados como produtos bioativos naturais para o desenvolvimento de 

novos fármacos e também como conservantes de alimentos. 

As fontes naturais de polifenóis possuem uma composição muito 

diversificada, com propriedades físico-químicas também diversas. Por isso, não há 

nenhum procedimento uniforme ou completamente satisfatório que seja apropriado para 

a extração de todos os fenóis ou de uma classe específica de substâncias fenólicas em 

plantas. Sendo assim, processos específicos devem ser desenvolvidos, buscando as 

melhores condições de extração para cada fonte fenólica, principalmente quando se 

busca a utilização em larga escala. Uma forma de se otimizar o processo de extração de 

taninos é através da metodologia de superfície de resposta. Este método consiste de um 

grupo de técnicas estatísticas e matemáticas que define o efeito das variáveis 

independentes sobre a resposta de interesse, gerando um modelo matemático. 
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Com base nos fatores citados acima, esta dissertação de mestrado teve como 

objetivo geral otimizar a extração de taninos condensados da casca de cajueiro 

utilizando água como solvente. Os objetivos específicos foram: 

- Avaliar o efeito de diferentes solventes sobre a extração de taninos 

condensados e polifenóis totais; 

- Estudar a influência de algumas variáveis críticas (tempo, temperatura e 

razão líquido/sólido) sobre a extração aquosa de polifenóis totais e taninos condensados, 

além do efeito destas variáveis sobre o teor de sólidos totais;  

- Determinar e validar modelos de regressão para polifenóis totais, taninos 

condensados e sólidos totais; 

- Analisar o efeito da reutilização da casca e do solvente na extração de 

taninos condensados; 

- Avaliar o efeito da secagem sobre o teor de polifenóis totais e taninos 

condensados dos extratos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Taninos 

 

Taninos são substâncias singulares entre os metabólitos secundários de 

vegetais, por sua natureza fenólica e grande distribuição de pesos moleculares. 

Apresentam solubilidade em água e peso molecular compreendido entre 500 e 3000 

Dalton, possuindo a habilidade de formar complexos insolúveis em água, quando em 

contato com proteínas, gelatinas e alcaloides (SIMÕES, 2003). Entretanto, essa 

definição exclui aqueles compostos fenólicos que se ligam intensamente às proteínas 

sem que ocorra precipitação. 

A ligação entre taninos e proteínas ocorre, provavelmente, por meio de 

pontes de hidrogênio entre os grupos fenólicos dos taninos e determinados sítios das 

proteínas, emprestando uma duradoura estabilidade a estas substâncias. Para a formação 

destas ligações é necessário que o peso molecular dos taninos esteja compreendido entre 

limites bem definidos; se este é demasiadamente elevado, a molécula não pode se 

intercalar entre os espaços interfibrilares das proteínas ou macromoléculas; se é muito 

baixo, a molécula fenólica se intercala, mas não forma um número suficiente de 

ligações que assegure a estabilidade da combinação (MONTEIRO et al., 2005). 

A habilidade dos taninos de complexar com proteínas tem significado 

importante, não só em relação à fisiologia vegetal, mas também no curtimento de couro 

e na aplicação industrial. Por causa dessas propriedades, eles são de importância 

considerável na indústria de alimentos e farmacêutica, dentre outras (CADAHÍA et al., 

1996). 

 

2.1.1 Classificação dos taninos 

 

Classicamente, segundo a estrutura química, os taninos são classificados em 

dois grupos: hidrolisáveis e condensados. Os taninos hidrolisáveis apresentam uma 

estrutura caracterizada por um poliol como núcleo central (geralmente D-glicose), cujos 
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grupos hidroxila se encontram parcial ou totalmente esterificados por grupos fenólicos 

(CANNAS, 2008). Devido à natureza diversa do poliol central e dos radicais fenólicos a 

ele ligados, é possível distinguir vários tipos de taninos hidrolisáveis. Os dois principais 

são: os galotaninos, constituídos por glicose como núcleo central ligado a unidades de 

ácido gálico ou seus derivados, exemplo: β-1,2,3,4,6-pentagaloil-O-D-glicose (Figura 

1), e os elagitaninos, constituídos por glicose como núcleo central ligado a unidades de 

ácido hexahidroxidifênico que, devido à desidratação espontânea, é normalmente 

isolado na forma de ácido elágico (GALVEZ et al., 1997). 

 

 

 

Figura 1 - Unidades estruturais dos galotaninos (glicose e ácido gálico) e dos 

elagitaninos (glicose e ácido hexahidroxidifênico, isolado como ácido elágico). 

 (Fonte: adaptado de JORGE et al., 2001). 
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Largamente encontrados no reino vegetal, os taninos condensados ou 

proantocianidinas são constituídos por oligômeros ou polímeros baseados em unidades 

monoméricas do tipo flavonóide, onde apresentam um heteroanel central de éter, ligado 

a dois anéis fenólicos que podem ser de: anel A- derivados de resorcinol (-R1 = -H) ou 

floroglucinol (-R1 = -OH); anel B- derivados de pirogalol (-R3 = -OH e -R4 = -OH)  ou 

de catecol (-R3 = -OH e -R4 = -H) (Figura 2). Sendo que dos vários tipos de 

monoflavonóides que ocorrem na natureza, apenas os flavan-3-óis (-R2 = -H) e os 

flavan-3,4-dióis (-R2 = -OH)  participam da formação dos taninos, já que são os únicos 

com capacidade de sofrerem reações de polimerização, constituindo-se assim como os 

precursores dos taninos condensados (JORGE et al., 2001). As proantocianidinas, assim 

denominadas provavelmente pelo fato de apresentarem pigmentos avermelhados da 

classe das antocianidinas, como cianidina e delfinidina, apresentam uma rica 

diversidade estrutural, resultante de padrões de substituições entre unidades flavânicas, 

diversidade de posições entre suas ligações e a estereoquímica de seus compostos. 

Simões (2003) ressaltou ainda que a ocorrência destes compostos é comum em 

angiospermas e gimnospermas, principalmente em plantas lenhosas. 

 

 

 

Figura 2 – Estrutura base das unidades flavonóides precursoras dos taninos 

condensados. 

 (Fonte: adaptado de JORGE et al., 2001). 
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2.1.2 Ocorrência e funções dos taninos na planta 

 

Os taninos podem ocorrer em quase todas as partes de uma planta – raiz, 

tronco, casca, folhas e fruto. Podem, ainda, ocorrer em células individuais isoladas, em 

grupos ou cadeias de células (o mais comum) ou em cavidades especiais. Nos tecidos de 

planta viva, os taninos estão principalmente presentes em solução nos vacúolos. Com o 

envelhecimento da célula e a consequente perda de seu conteúdo protoplasmático, os 

taninos são absorvidos comumente na parede da célula. Certas estruturas especiais da 

planta podem ser ricas em taninos, particularmente aquela associada com movimentos. 

Os taninos são encontrados freqüentemente em células de glândulas, nas células de 

pulvino (bases do ramo de folhas) e em tecidos surgidos por infecções patológicas, 

como por exemplo os calos de planta. Certos calos de planta constituem a fonte mais 

rica de taninos no reino vegetal. O tecido jovem e ativamente crescente das plantas 

também pode ser rico em taninos. Algumas espécies podem conter 50% de tanino em 

material jovem seco; porém, em geral a maior concentração de taninos em plantas 

saudáveis normais ocorre na casca (SILVA, 2001). 

A presença dos taninos nas plantas está relacionada aos sistemas de proteção 

contra animais e microrganismos patógenos. Os taninos deixam o material amargo ou 

adstringente ao paladar dos animais, o que pode ser explicado pelo fato de os taninos se 

associarem às glucoproteínas salivares (SIMÕES, 2003). 

 

2.1.3 Principais fontes 

 

As fontes de taninos são muito variadas. Existem diversas árvores e 

arbustos que contêm taninos. Com grande importância tanto econômica como industrial 

são os taninos da casca de acácia negra ou mimosa (Acacia mearnsii), da madeira de 

quebracho  (Schinopsis balansae ou lorentzii), da casca de carvalho  (Quercus spp.), da 

madeira de castanheiro (Castanea  sativa), e da casca de várias espécies de pinheiros, 

entre eles Pinus radiata  e Pinus nigra (PIZZI, 2008).  

Plantas ricas em taninos ocorrem em clima temperado e em climas tropicais 

ou subtropicais. A maioria dos materiais de curtimento comercialmente importantes é 
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produzida por países de climas quentes como: África do Sul, Índia, Zimbábue, Tanzânia 

e Indonésia (PIZZI, 2008). No Brasil, a indústria TANAC, localizada no Rio Grande do 

Sul, possui uma produção de aproximadamente 30.000 toneladas de extratos vegetais de 

mimosa por ano (TANAC, 2012). 

 

2.1.4 Uso dos taninos 

 

2.1.4.1 Curtimento de peles de animais 

 

A aplicação mais antiga dos taninos vegetais consiste no curtimento de peles 

de animais (tanning), aproveitando a sua capacidade de complexação e polimerização 

com proteínas, principalmente o colágeno das peles, para conferir resistência e 

impermeabilização a estas, de forma a obter couro (JORGE et al., 2001).  

Apesar da diminuição do seu mercado tradicional devido à utilização de 

agentes tanantes sintéticos por parte das indústrias, como sais de cromo, alumínio e 

zircônio. Atualmente, o uso de taninos no curtimento vem retomando o seu lugar, 

através da substituição do cromo, metal altamente tóxico, possibilitando a produção do 

couro ecológico (VIEIRA et al., 2008). 

Os extratos economicamente mais importantes para aplicação no curtimento 

são os da casca de acácia, da madeira de quebracho, da casca de angico e da casca de 

castanheiro. O extrato de casca de pinheiro, que apresenta uma estrutura essencialmente 

floroglucinólica, confere uma cor avermelhada ao couro, podendo proporcionar 

propriedades diferentes das conferidas pelos outros extratos (PIZZI, 2008). 

No Nordeste do Brasil, os curtumes tradicionais que utilizam os taninos 

vegetais têm no angico vermelho sua única fonte de taninos, apesar da diversidade de 

espécies arbóreas e arbustivas de ocorrência na região. Paes et al. (2006), estudando o 

potencial tanífero de espécies florestais de ocorrência no semi-árido brasileiro, 

verificaram que o cajueiro apresenta em torno de 20% de taninos em casca, teor 

superior ao angico, com aproximadamente 12%. 
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2.1.4.2 Adesivos 

 

Outra aplicação para os taninos consiste no seu aproveitamento como fonte 

de fenólicos naturais na formulação de adesivos. Apesar dos taninos hidrolisáveis 

também apresentarem propriedades de adesão, que permitem a sua utilização como 

substitutos parciais do fenol na fabricação de resinas do tipo fenol-formaldeído. Os 

taninos condensados são, no entanto, muito mais interessantes neste tipo de aplicação 

devido a sua maior reatividade, provocada pelo anel A da unidade flavonóide (figura 2) 

que possui um centro altamente nucleofílico.  Esse fato confere aos taninos condensados 

capacidade de policondensação com aldeídos, principalmente formaldeído, ou mesmo 

de auto-condensação sem a presença de qualquer agente reticulador externo; e à sua 

maior abundância na natureza (JORGE et al., 2001). 

O extrato tânico comercial mais importante é o da casca de acácia-negra 

(Acacia mearnsii), tendo o trabalho de investigação inicial e consequente aplicação 

industrial sido realizado pelo grupo de Pizzi, na África do Sul, a partir do fim dos anos 

1960 (JORGE et al., 2001). No Brasil, a casca dessa espécie também é utilizada em 

escala industrial para a produção de taninos (CARNEIRO et al., 2004). O maior 

consumidor dos adesivos baseados em taninos de acácia-negra é a indústria de 

fabricação de aglomerados de partículas (PIZZI, 1982). No entanto, existe uma grande 

variedade de outras aplicações: fabricação de contraplacado exterior, através de 

fortificação com 10-25% de adesivos convencionais fenol-resorcinol-formaldeído e 

uréia-formaldeído ou sem qualquer fortificação; aplicações a frio em laminados 

(glulam) e fabricação de papelão mais resistente (PIZZI, 2008). 

O aproveitamento das capacidades de adesão dos extratos pode ser utilizado 

para promover a ligação entre outros materiais além dos derivados de madeira. Desse 

modo, foram igualmente desenvolvidos adesivos de poliuretano/tanino para a ligação de 

alumínio baseados em taninos de acácia. Outro caso a destacar é o estudo da aplicação 

de taninos condensados de extratos da casca de pinheiros e pele de amendoim, como 

substitutos do resorcinol em agentes de ligação entre poliamida e poliéster, e borracha. 

As cordas de poliamida e poliéster são utilizadas para o reforço da resistência de pneus 

(JORGE et al., 2001). 
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2.1.4.3 Aplicações médicas / farmacêuticas 

 

Taninos são bem conhecidos por terem atividade antimicrobiana. E isso 

ocorre devido à capacidade de se complexarem irreversivelmente com as proteínas da 

membrana bacteriana, inibindo qualquer atividade que possa ter (PIZZI, 2008). Min et 

al. (2008), em um trabalho sobre o efeito dos taninos condensados extraídos da madeira 

de oito espécies diferentes de plantas sobre três tipos de bactérias patogênicas 

(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e  Staphylococcus aureus), observaram que 

algumas das espécies estudadas, em determinadas concentrações, promoveram uma 

inibição no crescimento dos microrganismos selecionados. Sulaiman et al. (2011) 

encontraram uma boa atividade antimicrobiana e antioxidante em taninos condensados 

extraídos da casca de mangue (Rhizophora apiculata). Santos et al. (2011) estudaram a 

atividade antimicrobiana de extratos da casca e das folhas de cajueiro ricos em taninos, 

e verificaram que os extratos foram ativos contra as bactérias Gram-positivas 

(Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, Micrococcus luteus) 

estudadas. Estes resultados sugerem que os taninos extraídos de plantas podem ser 

utilizados como produtos bioativos naturais para o desenvolvimento de novos fármacos 

e também como conservantes de alimentos. 

 

2.1.4.4 Biocidas 

 

As cascas com concentrações altas de taninos condensados podem ser 

utilizadas na fabricação de biocidas, principalmente conservantes da madeira. Os 

taninos condensados e compostos derivados são a primeira linha de defesa das árvores 

contra agentes patogênicos. Eles atuam como inibidores de fungos celulolíticos, 

produtores de enzimas extracelulares que degradam as moléculas de celulose, 

bloqueando ou atrasando a sua ação através da complexação com essas enzimas. Podem 

ser igualmente eficazes na proteção a ataques de insetos (PIZZI, 2008).  
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2.1.5 Extração de taninos 

 

A extração é uma etapa importante, podendo envolver diversos métodos e 

solventes em condições de laboratório. A extração industrial consiste em uma mistura 

de poli e monoflavanóides, com quantidade considerável de materiais não fenólicos, 

principalmente açúcares e carboidratos poliméricos. A qualidade dos taninos extraídos 

varia de acordo com o tipo de extração realizada. Assim, as condições de extração 

devem ser otimizadas, tendo em vista a produção de taninos em quantidades suficientes 

e com propriedades adequadas a sua finalidade (SILVA, 2001). 

A extração de compostos fenólicos em plantas é influenciada por sua 

natureza química, pelo método de extração empregado, pelo tamanho de partícula da 

amostra, pelo tempo e condições de armazenamento, assim como pela presença de 

substâncias interferentes. A natureza química dos polifenóis da planta varia desde os 

simples até os altamente polimerizados, que incluem proporções variáveis de ácidos 

fenólicos, antocianinas, taninos, entre outros. Eles podem também se complexar com 

carboidratos, proteínas e outros componentes. Passos adicionais podem ser exigidos 

para a remoção de fenóis não desejados e de substâncias não-fenólicas como ceras, 

gorduras, terpenos e clorofilas. Com propósitos analíticos, a técnica de extração em fase 

sólida é geralmente utilizada para remover essas substâncias (ROBBINS, 2003). Com 

base nos fatores citados, não há nenhum procedimento uniforme ou completamente 

satisfatório que seja apropriado para a extração de todos os fenóis ou de uma classe 

específica de substâncias fenólicas em plantas. Metanol, álcool etílico, acetona, água, 

acetato de etila e suas combinações são freqüentemente usados para a extração dos 

polifenóis (JOHN et al., 2006).  

Paes et al. (2006) extraíram taninos de espécies florestais de ocorrência no 

semi-árido brasileiro usando água a 100°C em um sistema de refluxo. Eles obtiveram 

um teor de 20% em taninos presentes na casca de cajueiro. Os taninos extraídos 

apresentaram capacidade curtente para peles de caprinos. Extrações utilizando água 

como solvente geralmente necessitam de altas temperaturas. Pancera et al. (2004) 

usaram CO2 supercrítico, que apresenta uma temperatura crítica relativamente baixa 

(31,2°C), e água como co-solvente para extração de taninos de acácia, permitindo uma 

extração sem risco de degradação térmica de produtos termossensíveis. 
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Vázquez et al. (2001) estudaram extratos de pinheiro obtidos por lixiviação 

com água e soluções alcalinas, obtendo o mais alto rendimento em polifenóis (27,1%) 

com uma solução de 5% de NaOH. Já com uma solução de Na2SO3/Na2CO3, obtiveram 

17,1%, e o menor rendimento foi obtido utilizando apenas água (5,9%). Em um trabalho 

mais recente, Vázquez et al. (2010) observaram que a adição de NaOH não influenciou 

no conteúdo de polifenóis totais do extrato da casca de castanha, e que o teor de taninos 

aumentava com o decréscimo da concentração de NaOH e com a elevação da 

concentração de Na2SO3. Portanto, o uso de aditivos como NaOH e Na2SO3 influenciam 

de forma diferente, dependendo do tipo de planta. 

Períodos de extração, variando geralmente de 1min a 24 h, têm sido 

relatados. Mas longos tempos de extração aumentam a possibilidade da oxidação dos 

fenóis, a menos que sejam adicionados agentes redutores ao sistema (NACZKA & 

SHAHIDI, 2004). Naczka & Shahidi (2004) descobriram que duas extrações com 

acetona 70% (v/v), 1 min cada uma, usando um homogeneizador em 10.000 rpm, era 

suficiente para a extração de taninos de canola. Já Derkyi et al (2011) verificaram que, 

utilizando sistema de refluxo, o melhor tempo de extração de taninos exigido para a 

casca de pinheiro era 80 min. 

O rendimento da extração de polifenóis também é influenciado pela relação 

amostra/solvente. Naczka & Shahidi (2004) descobriram que, mudando a razão de 1:5 

para 1:10 (p/v), aumentou a extração de taninos condensados da canola de 257.3 para 

321.3mg por 100 g e de fenóis totais de 773.5 para 805.8mg por 100 g de canola ao usar 

acetona a 70%. Vázquez et al. (2001) demonstraram que o teor de polifenóis da casca 

de Pinus pinaster diminui com o aumento do tamanho da partícula. Segundo os autores, 

isso ocorre devido a limitações na difusão e a variação na composição da partícula com 

o tamanho, que é atribuído à dependência tanto da composição química da casca como 

da sua resposta à moagem em sua anatomia de origem. 

Aspé & Fernández (2011) estudaram a extração de compostos fenólicos da 

casca de pinheiro comparando processos tradicionais (maceração convencional e 

extração com soxhlet) com novas técnicas ((extração assistida por microondas (EAM) e 

extração assistida por ultrassom, (EAU)). Os autores verificaram que, em um estágio, o 

teor de taninos aumentou na seguinte ordem: EAU < maceração < EAM < Soxhlet. Mas 



25 

SOUSA, A. D. 

Otimização da extração de taninos da casca do cajueiro 

com o aumento no número de estágios de extração, somente as amostras produzidas 

com EAM e EAU melhoraram seus parâmetros. Além disso, extratos obtidos por EAM 

apresentaram maior atividade anti-radical. 

Chaves et al. (2010), estudando  o extrato etanólico das cascas do caule do 

cajueiro, verificaram grande conteúdo de compostos fenólicos, determinados pelo 

método de Folin-Ciocalteu, e também um grande potencial antioxidante no ensaio do 

radical DPPH, provavelmente decorrente da presença de ácidos anacárdicos e de taninos 

hidrolisáveis e condensados. 

Na Tabela 1 são apresentadas as melhores condições encontradas em 

estudos de extração de polifenóis totais e taninos em cascas de diferentes plantas, 

considerando método de extração, solvente, tamanho de partícula, temperatura, tempo e 

razão líquido/sólido. 
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Tabela 1 - Estudos realizados sobre extração de polifenóis totais e taninos em cascas 

reportados na literatura (melhores condições encontradas). 

 

Material 
Método de 

extração 
Solvente 

Tam. 

Partícula 

(mm) 

Temp. 

(°C) 

Tempo 

(min.) 

Razão 

líq./sol 
Referência 

Pinus 
caribaea 

Soxhlet 

Acetona 

(60%) 

em água  

0,1-0,25 58 78,5 29,8:1 
DERKYI et 

al (2011) 

Pinus 

caribaea 
Soxhlet 

Etanol 

(21,9%) 

em água  

0,1-0,25 71,46 79,2 26,4:1 
DERKYI et 

al (2011) 

Pinus 

radiata 
Maceração 

dinâmica 

Acetona 

(70%) 

em água  

1-2  40 180 10:1 

ASPÉ & 

FERNÁN-

DEZ (2011) 

Pinus 
radiata 

Soxhlet 

Acetona 

(70%) 

em água  

1-2 82 180 10:1 

ASPÉ & 

FERNÁN-

DEZ (2011) 

Acacia
 

mangium 
Maceração 

Etanol 

(50%) 

em água  

<1 50 90 5:1 
ZHANG et 
al. (2010) 

Pinus 
pinaster 

 Maceração 

dinâmica 

NaOH 

(5%) em 

água  

0,1-0,43 90 30 6:1 
VÁZQUEZ 

et al. (2001) 

Astroni-

um 
urundeu-

va 

Maceração 

Etanol 

(40%) 

em água  

0,63 TA 4 dias 10:1 
CUNHA et 
al. (2009) 

Eucalyp-
tus 

grandis 
Autoclave Água  - 100 180 30:1 

VITAL et al. 
(2004) 

Eucalyp-

tus pellita 
Autoclave 

Na2SO3 

(4,5%) 

em água  

- 100 180 30:1 
VITAL et al. 

(2004) 

Bridelia 

grandis 
Maceração Metanol  0,125-0,18 TA 24 horas 80:1 

BRUSOTTI 

et al. (2010) 

Anacardi-
um 

occidenta
-le L 

Maceração 

dinâmica 
Água 0,25-0,5 100 120 20:1 

PAES et al. 

(2006) 

Eucalyp-

tus spp 

Maceração 

dinâmica 
Água >0,149 100 240 25:1 

TRUGILHO 

et al. (2003) 

Eucalyp-
tus 

globulus 

Maceração 

dinâmica 
Água 0,1-2 90 60 15:1 

VÁZQUEZ 

et al.  

(2009) 

Chestnut 

Shell 

Maceração 

dinâmica 

Na2SO3 

(4,5%) 

em água 

0,1-2 90 60 10:1 

VÁZQUEZ 

et al.  

(2010) 

TA = temperatura ambiente. 
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2.2 Otimização de processos 

 

É importante aumentar a eficiência de processos. O estudo usado para esse 

objetivo é conhecido como otimização. Na prática geral de determinação de condições 

ótimas de operação, existe a variação de um parâmetro enquanto os outros são mantidos 

em um nível constante. Esta técnica é chamada de uma variável por vez. A maior 

desvantagem desta técnica é que não inclui os efeitos de interações entre as variáveis e, 

eventualmente, não descreve os efeitos completos dos parâmetros no processo. Para 

contornar este problema, estudos de otimização podem ser realizados usando a 

metodologia de superfície de resposta (ou RSM, de Response Surface Methodology). 

RSM consiste de um grupo de técnicas estatísticas e matemáticas utilizadas 

para desenvolvimento e otimização de processos em que a resposta de interesse é 

influenciada por diversas variáveis e o objetivo é otimizar esta resposta. Ela define o 

efeito das variáveis independentes, sozinhas ou em combinação, nos processos. Em 

adição, para analisar os efeitos das variáveis independentes, esta metodologia 

experimental também gera um modelo matemático. A perspectiva gráfica do modelo 

matemático leva ao termo metodologia de superfície de resposta (BA & BOYACI, 

2007). 

As técnicas de delineamento experimental comumente utilizadas para 

análise e modelagem de processos são: delineamento fatorial completo, fatorial 

fracionado e composto central rotacional. Um planejamento fatorial completo reflete 

sem dúvida as condições experimentais ideais. No entanto, o número de ensaios cresce 

exponencialmente à medida que se aumenta o número de fatores e níveis. Isto 

praticamente inviabiliza sua utilização, principalmente em desenvolvimento de produtos 

e processos onde o custo e o tempo são fatores limitantes. Um planejamento fatorial 

fracionado requer menos experimentos que o planejamento fatorial completo. Mas, só 

fornece informações sobre os efeitos principais e sobre as interações de primeira ordem. 

Este delineamento tem grande utilidade nos experimentos que antecedem ao 

experimento final, como no caso de seleção de fatores e de seus níveis (screening 

design) (RODRIGUES & IEMMA, 2009; ASLAN, 2008). 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=23092995200&zone=
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Uma alternativa eficaz para o planejamento fatorial é o delineamento 

composto central rotacional (DCCR), originalmente desenvolvido por Box & Wilson 

(1951) e melhorado por Box & Hunter (1957). DCCR dá quase tantas informações 

quanto um fatorial de três níveis, requer muito menos testes que o planejamento fatorial 

completo e tem se mostrado suficiente para descrever a maioria das respostas dos 

processos de estado estacionário. O número de testes necessários para DCCR inclui o 

padrão fatorial 2
k
, com sua origem no centro, pontos 2k fixados axialmente, a uma 

distância, chamada α, a partir do centro para gerar os termos quadráticos e testes 

replicados no centro, onde k é o número de variáveis. Os pontos axiais são escolhidos 

de tal forma que eles permitam rotacionalidade (BOX & HUNTER, 1957), o que 

garante que a variância da previsão do modelo é constante em todos os pontos 

equidistantes do centro de delineamento. Repetições do teste no centro são muito 

importantes, uma vez que fornecem uma estimativa independente do erro experimental 

(ASLAN, 2008). 

Uma vez que as faixas desejadas de valores das variáveis são definidas, elas 

são codificadas como ± 1 para os pontos fatoriais, 0 para os pontos centrais e ± α para 

os pontos axiais. Os códigos são calculados como funções da faixa de interesse de cada 

fator como mostrados na Equação 1.  

                                                                                         (1) 

Onde, x é a variável natural, X é a variável codificada, e xmax e xmin são os valores 

máximo e mínimo da variável natural. 

Quando os dados de resposta são obtidos dos experimentos, uma análise de 

regressão é realizada para determinar os coeficientes do modelo de resposta. O modelo 

utilizado na RSM é geralmente uma equação quadrática completa ou a forma reduzida 

da equação (BA & BOYACI, 2007). O modelo de segunda ordem pode ser escrito como 

segue: 

 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=23092995200&zone=


29 

SOUSA, A. D. 

Otimização da extração de taninos da casca do cajueiro 

                                       (2) 

Onde, β0, βi, βii e βij são coeficientes de regressão para interceptação, linear, quadrático 

e de interação, respectivamente, e Xi e Xj são as variáveis independentes codificadas. 

Os coeficientes são determinados pelo método dos mínimos quadrados. 

Alguns programas de computador, como o software STATISTICA, possuem um pacote 

matemático que aplica o método dos mínimos quadrados para determinar os 

coeficientes. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta e preparo das cascas para extração 

 

Neste estudo foram utilizadas cascas do caule de cajueiro CCP 76, 

fornecidas pelo Campo Experimental de Pacajus da Embrapa Agroindústria Tropical. 

As cascas foram secas a sombra até atingir 11% de umidade, sendo armazenadas em 

sacos plásticos de polietileno e transportadas para a Embrapa Agroindústria Tropical em 

Fortaleza/CE.  

As cascas foram moídas em moinho de facas tipo WILLEY, modelo BT 

602, até obter um material uniforme e de fina granulometria. Para se evitar o 

aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia provocar alteração na 

composição química da casca, a alimentação do material no moinho foi lenta. 

As cascas moídas foram classificadas em peneiras com malhas de 0,125 a 4 

mm, sendo usadas nas extrações aquelas com tamanho de partícula menor ou igual a 0,5 

mm. O material foi mantido em temperatura ambiente até o início das extrações. 

 

3.2 Extração com diferentes solventes 

 

Para as extrações foram utilizados quatro tipos de solventes: água; água com 

hidróxido de sódio, na concentração de 5% em massa, em relação ao peso de casca; 

água com sulfito de sódio, na concentração de 4,5% em massa, em relação ao peso de 

casca, e água com etanol na proporção de 1:1, v/v. As concentrações utilizadas foram 

baseadas em estudos reportados na literatura (Tabela 1). As extrações foram realizadas 

por maceração dinâmica em rotavapor, sem vácuo, na temperatura de 90°C durante duas 

horas, sob agitação constante de 2,57 g, com razão solvente/casca de 20:1, v/m. Todas 

as extrações foram feitas em triplicata. 

Após as extrações, os materiais foram centrifugados a 1232 g durante 15 

minutos e os sobrenadantes filtrados a vácuo para separação completa da casca do 
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extrato. As cascas foram descartadas e os extratos foram congelados em placas de Petri 

para posterior liofilização.  Apenas os extratos obtidos com água e etanol (1:1, v/v) 

foram rotaevaporados para remoção do etanol e em seguida congelados. 

A liofilização das amostras foi efetuada em um liofilizador piloto da marca 

Terroni modelo LC 1500, durante 24 horas. Nos extratos liofilizados foram feitas 

análises de polifenóis totais e taninos condensados. 

Os resultados foram avaliados usando a análise de variância (ANOVA), e as 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. A 

análise estatística foi realizada usando o software SigmaStat (versão 3.5). 

 

3.3 Extração com água variando tempo, temperatura e razão líquido/sólido 

 

As extrações foram realizadas por maceração dinâmica em rotavapor, sem 

vácuo, sob agitação de 2,57 g, utilizando água como solvente, de acordo com o 

planejamento experimental descrito a seguir. 

Após as extrações, os materiais foram centrifugados e filtrados, de acordo 

com a descrição do item anterior, e os extratos foram armazenados em congelador para 

análises posteriores. 

 

3.3.1 Planejamento experimental 

 

Dentre as variáveis envolvidas na extração de polifenóis totais e taninos 

condensados, foram selecionadas as que mais afetam o processo de acordo com a 

literatura (DERKYI et al., 2011, BRUSOTTI et al., 2010, JEREZ et al., 2006), sendo 

elas: tempo, temperatura e razão líquido/sólido. As faixas utilizadas foram 

fundamentadas em dados de estudos de extração de polifenóis e taninos de cascas de 

plantas (Tabela 1), observando as melhores condições encontradas. A Tabela 2 

apresenta a faixa de valores assumidos para cada uma das variáveis. 
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Tabela 2 - Níveis assumidos para as variáveis. 

Variáveis Faixa de valores 

Tempo (min.) 30 a 180 

Temperatura (°C) 30 a 100 

Razão líquido/sólido (v/m) 5:1 a 30:1 

 

Adotou-se neste trabalho o delineamento composto central rotacional (2
3
), 

envolvendo oito pontos fatoriais, seis pontos axiais e quatro repetições no ponto central 

(valor médio de cada variável estudada), totalizando 18 experimentos. A utilização de 

repetições no ponto central teve como objetivo viabilizar o cálculo do erro 

experimental. Todos os experimentos foram realizados de maneira inteiramente 

aleatória. As respostas analisadas foram: teor de polifenóis totais, teor de taninos 

condensados e teor de sólidos totais. Na Tabela 3 estão reunidos os valores numéricos e 

codificados das variáveis independentes adotadas neste trabalho e na Tabela 4 encontra-

se a matriz do delineamento experimental.  

 

Tabela 3 - Valores numéricos e codificados das variáveis. 

Variáveis 
Codificação 

-α -1 0 +1 + α 

Tempo (min.) 30 60,4 105 149,6 180 

Temperatura (°C) 30 44,2 65 85,8 100 

Razão líquido/sólido 5:1 10,1:1 17,5:1 24,9:1 30:1 
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Tabela 4 - Matriz do delineamento experimental para as diferentes condições de 

extração. 

Ensaio Tempo (min) Temperatura (°C) razão L/S 

1 60,4 44,2 10,1:1 

2 60,4 44,2 24,9:1 

3 60,4 85,8 10,1:1 

4 60,4 85,8 24,9:1 

5 149,6 44,2 10,1:1 

6 149,6 44,2 24,9:1 

7 149,6 85,8 10,1:1 

8 149,6 85,8 24,9:1 

9 30,0 65,0 17,5:1 

10 180,0 65,0 17,5:1 

11 105,0 30,0 17,5:1 

12 105,0 100,0 17,5:1 

13 105,0 65,0 5,0:1 

14 105,0 65,0 30,0:1 

15 105,0 65,0 17,5:1 

16 105,0 65,0 17,5:1 

17 105,0 65,0 17,5:1 

18 105,0 65,0 17,5:1 

 

Os efeitos de cada uma das variáveis selecionadas foram analisados em 

relação ao teor de polifenóis totais e ao teor de taninos condensados, utilizando como 

ferramenta o software STATISTICA (Statsoft versão 7.0). O uso da análise estatística 

permitiu expressar a extração de taninos condensados como uma função das variáveis. 
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Para finalizar o tratamento estatístico dos experimentos, realizou-se o teste F para 

analisar a qualidade do ajuste obtido considerando um intervalo de confiança de 95%.  

 

3.3.2 Validação dos modelos de regressão 

 

Para validar os modelos de regressão para polifenóis totais, taninos 

condensados e sólidos totais, escolheram-se duas condições dentro da faixa estudada no 

planejamento experimental. Para cada condição foram feitas três extrações, totalizando 

6 experimentos. As extrações foram realizadas de acordo com a descrição do item 3.3, e 

as condições escolhidas são mostradas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Condições de extração para validação dos modelos de regressão. 

Condição de extração Tempo (min) Temperatura (°C) razão L/S 

1 100 100 30:1 

2 100 90 26:1 

 

Os resultados experimentais das extrações foram comparados com os 

respectivos valores previstos pelos modelos de regressão, usando o teste t pareado ao 

nível de significância de 5%. A análise estatística foi realizada com o software 

SigmaStat (versão 3.5). 

 

3.3.3 Extrações de taninos em sequência 

 

Para simular um processo semi-contínuo foram realizadas extrações em 

sequência, de acordo com o esquema apresentado na Figura 3. As extrações foram feitas 

em rotavapor, sem vácuo, com agitação de 2,57 g, nas seguintes condições: tempo de 

100 minutos, temperatura de 100°C e razão líquido/sólido 30:1. Neste experimento 
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foram usadas três amostras de cascas. A primeira casca foi extraída com água destilada, 

de acordo com as condições descritas acima. Em seguida o extrato foi centrifugado a 

1232 g durante 15 minutos, e o sobrenadante, filtrado a vácuo. A casca foi separada e o 

extrato da primeira casca foi utilizado para extração da segunda casca, seguindo o 

mesmo procedimento da primeira extração. O produto da segunda extração (extrato da 

2ª casca) foi usado com a terceira casca. Depois de cada extração foi retirada uma 

alíquota para análises. As três amostras de cascas foram utilizadas no processo de 

extração 3 vezes cada uma, gerando 3 ciclos de extrações. 
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Figura 3 – Esquema do processo de extração de taninos em sequência. 
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3.4 Secagem dos extratos 

 

Nesta etapa, extratos obtidos nas diversas condições estudadas foram 

misturados, homogeneizados e separados em 3 partes. Em uma parte foi mantido o 

extrato líquido, e as outras duas foram submetidas à secagem em “spray dryer” e em 

liofilizador, respectivamente.  

 

3.4.1 Secagem em “spray dryer” 

 

A secagem por atomização foi conduzida em Mini Spray Dryer Büchi B-

290, com capacidade máxima de secagem de 1 L de água por hora e bico atomizador 

integrado de duplo fluido com 0,7 mm de diâmetro. O atomizador de secagem Büchi B-

290 funciona segundo o princípio da corrente de ar e de produto em sentido concorrente 

(BÜCHI, 2005). 

As condições de secagem foram: 

Temperatura de entrada do ar de secagem: 115°C 

Temperatura de saída do ar: 90°C 

Aspiração: 35 m
3
/h 

Vazão de alimentação da amostra: 8 mL/min  

 

3.4.2 Secagem por liofilização 

 

O processo de liofilização inicia com uma etapa de pré-congelamento em 

um ultrafreezer da marca Sanyo com temperatura final de congelamento de -86°C. A 

amostra foi colocada em uma bandeja de aço inox durante 48 horas. A liofilização da 

amostra foi efetuada em um liofilizador piloto da marca Liotop, durante 24 horas. O pó 

obtido foi acondicionado em embalagens de poliprolileno biorientado metalizado. 
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Após os processos de secagem, as amostras secas foram analisadas quanto 

ao teor de polifenóis totais e taninos condensados. O extrato líquido (extrato original) 

também foi analisado. 

Os resultados foram avaliados usando a análise de variância (ANOVA), e as 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. A 

análise estatística foi realizada usando o software SigmaStat (versão 3.5). 

 

3.5 Métodos analíticos 

 

3.5.1 Determinação do teor de polifenóis totais (PF) 

 

Para a determinação do teor de polifenóis totais, utilizou-se a metodologia 

descrita por Singleton & Rossi (1965), com adaptações. Os extratos foram previamente 

diluídos com uma solução de etanol 10% em água, e alíquotas variando de 0,1 a 0,5 mL 

foram usadas. As alíquotas foram adicionadas a tubos de ensaio, sendo os volumes 

completados para 0,5 mL com a solução de etanol 10%. Adicionou-se 0,5 mL do 

reagente Folin-Ciocalteu e, após 3 minutos, 0,5 mL de carbonato de sódio a 20%. Em 

seguida completou-se para 5 mL adicionando água e os tubos foram agitados. Após 90 

minutos de repouso, as absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro a 725 nm. Como 

solução padrão, usou-se ácido gálico nas concentrações de 0,001 a 0,012 mg/mL em 

etanol 10%. Foi gerada uma curva a partir dos valores de absorbância e concentrações 

do padrão. Os resultados foram expressos em mg de equivalente de ácido gálico por 100 

mg de amostra. 

 

3.5.2 Determinação do teor de taninos condensados (TC) 

 

O teor de taninos condensados foi determinado pelo método da vanilina, 

segundo Price et al. (1978). Os extratos foram inicialmente diluídos em metanol e 

alíquotas variando entre 0,05 e 0,5 mL foram adicionadas a dois grupos de tubos de 
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ensaio. Os tubos ficaram em banho-maria a 30°C e a um grupo foi adicionado 2,5 mL 

de uma solução contendo partes iguais de vanilina 1% e HCl 8% em metanol, seguido 

de agitação, e ao outro grupo foi adicionado 2,5 mL de uma solução de HCl 4% em 

metanol, seguido de agitação. Os tubos ficaram em banho-maria por exatos 20 minutos, 

em seguida foram removidos, e a absorbância foi lida em espectrofotômetro a 500 nm. 

Como solução padrão, usou-se catequina nas concentrações de 0,005 a 0,045 mg/mL em 

metanol. Para o cálculo da curva padrão, subtraiu-se a absorbância da amostra sem 

vanilina da absorbância correspondente da amostra contendo vanilina. Os resultados 

foram expressos em mg de equivalente de catequina por 100 mg de amostra. 

 

3.5.3 Determinação do teor de sólidos totais (TST) 

 

Para obtenção do teor de sólidos totais presente nos extratos, foram retiradas 

alíquotas de pesos conhecidos, das quais a água foi evaporada em estufa a 103 ± 2°C, 

até peso constante. Para o cálculo, fez-se uso da seguinte Equação: 

               

                                                                                                            (3) 

em que TST é o teor de sólidos totais, em porcentagem; PS é o peso do extrato seco, em 

g; e PU é o peso inicial do extrato, em g. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Extração com diferentes solventes 

 

Inicialmente foram feitos testes para avaliar o efeito de diferentes solventes 

sobre a extração de taninos da casca de cajueiro. De acordo com a Tabela 6, pode-se 

observar que os extratos obtidos com etanol 50% em água apresentaram maiores 

quantidades de polifenóis totais e taninos condensados em relação aos outros solventes. 

Diversos estudos mostram que maiores teores de compostos fenólicos podem ser 

extraídos de plantas com solventes que possuem polaridades mais elevadas (HUSSAIN 

et al., 2012, WIJEKOON et al., 2011, SULTANA et al., 2007). Solventes alcoólicos 

têm sido comumente empregados para extrair compostos fenólicos de fontes naturais, 

eles dão um rendimento muito elevado de extrato total, embora não sejam muito 

seletivos para os fenóis. Em particular, misturas de alcoóis e água revelaram-se mais 

eficientes na extração de constituintes fenólicos do que o correspondente 

monocomponente do sistema solvente (GIRONI & PIEMONTE, 2011). 

 

Tabela 6 - Teor de polifenóis totais e taninos condensados extraídos com diferentes 

solventes. 

Solventes Polifenóis totais (mg EAG/ 

100 mg casca) 

Taninos condensados (mg 

EC/ 100 mg casca) 

Água 6,49±0,49
c*

 5,34±0,22
c
 

NaOH (5%) em água 6,42±0,27
c
 2,26±0,21

d
 

Na2SO3 (4,5%) em água 9,59±0,58
b
 7,64±0,52

b
 

Etanol (50%) em água 13,77±0,53
a
 11,49±0,70

a
 

*Médias com a mesma letra na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey 

(p>0,05). EAG = equivalente de ácido gálico; EC = equivalente de catequina. 

 

Os extratos obtidos com sulfito de sódio em água, na concentração de 4,5%, 

apresentaram os segundos maiores teores de polifenóis totais e taninos condensados. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603668790&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8706417000&zone=
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Este aumento em relação aos extratos obtidos com apenas água deve-se à hidrólise das 

ligações interflavonóides, dos açúcares e gomas hidrocoloidais e à abertura do anel 

heterocíclico das moléculas de taninos, o que acarreta o aumento do número de sítios 

sujeitos à hidratação, aumentando sua solubilidade em água (PIZZI, 2008). Portanto, o 

aumento da solubilidade em água é responsável pelo maior rendimento. A utilização de 

certos produtos químicos como aditivos geralmente aumenta o grau de extração de 

taninos. Os mais utilizados são o sulfito de sódio (Na2SO3), o carbonato de sódio 

(Na2CO3), o hidróxido de sódio (NaOH), o dissulfito de sódio (Na2S2O5) e o bissulfito 

de sódio (NaHSO3) (MAVLYANOV et al., 2001). 

Neste estudo, a solução de água com hidróxido de sódio, na concentração de 

5%, não apresentou diferença significativa na extração de polifenóis totais em relação 

ao extrato obtido somente com água, e diminuiu a extração de taninos condensados. 

Vázquez et al. (2010), em um trabalho de otimização da extração de polifenóis da casca 

de castanha usando a metodologia de superfície de resposta, observaram que a adição de 

NaOH não influenciou no conteúdo de polifenóis totais do extrato. Além disso, o teor 

de taninos aumentava com o decréscimo da concentração de NaOH e com a elevação da 

concentração de Na2SO3. 

Apesar dos extratos obtidos apenas com água apresentarem menor conteúdo 

de polifenóis totais e taninos condensados em comparação com os obtidos com as 

soluções de sulfito de sódio e etanol, a utilização de água como solvente evitaria 

problemas de custo, armazenamento, manipulação e recuperação que ocorrem com 

outros tipos de solventes. Além disso, não seriam necessários tratamentos posteriores 

para sua remoção, já que não é tóxico e não afeta as propriedades do extrato resultante, 

podendo ser aplicado sem problemas. Desta forma, a água foi o solvente utilizado na 

etapa de otimização, na tentativa de obter uma quantidade extraída próxima à obtida 

com etanol 50% em água.  
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4.2 Extração com água variando tempo, temperatura e razão líquido/sólido 

 

Os resultados experimentais para as diferentes condições de extração de 

fenólicos da casca do cajueiro, obtidos pelo delineamento composto central rotacional, 

usando a metodologia de superfície de resposta, são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Delineamento experimental e respostas em diferentes condições de extração. 

Ensaio 
Tempo 

(min) 

Temperatura 

(°C) 
Razão L/S PT* TC*  TST (%) 

1 60,4 44,2 10,1:1 3,61±0,03 1,43±0,05 10,12 

2 60,4 44,2 24,9:1 4,57±0,04 2,38±0,09 6,53 

3 60,4 85,8 10,1:1 3,62±0,05 1,71±0,10 10,27 

4 60,4 85,8 24,9:1 6,71±0,13 5,03±0,11 8,34 

5 149,6 44,2 10,1:1 3,86±0,08 1,83±0,12 10,07 

6 149,6 44,2 24,9:1 4,87±0,07 2,65±0,05 7,24 

7 149,6 85,8 10,1:1 4,07±0,08 2,12±0,15 15,52 

8 149,6 85,8 24,9:1 7,25±0,13 5,48±0,16 8,94 

9 30,0 65,0 17,5:1 4,83±0,03 2,35±0,13 9,62 

10 180,0 65,0 17,5:1 4,75±0,12 3,04±0,19 9,85 

11 105,0 30,0 17,5:1 3,68±0,02 1,84±0,05 7,53 

12 105,0 100,0 17,5:1 6,88±0,19 5,95±0,35 12,26 

13 105,0 65,0 5,0:1 2,60±0,03 1,98±0,09 22,14 

14 105,0 65,0 30,0:1 5,86±0,19 4,98±0,28 6,85 

15 105,0 65,0 17,5:1 5,12±0,07 4,19±0,30 9,24 

16 105,0 65,0 17,5:1 5,04±0,03 4,30±0,35 9,60 

17 105,0 65,0 17,5:1 4,93±0,11 4,35±0,26 9,53 

18 105,0 65,0 17,5:1 5,04±0,18 4,33±0,28 9,42 

PT = polifenóis totais; TC = taninos condensados; TST = teor de sólidos totais. * mg/100 mg casca 
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4.2.1 Polifenóis Totais 

 

A partir da análise de regressão linear dos resultados obtidos para o teor de 

polifenóis totais foi possível a formulação de um modelo polinomial para descrever a 

variável resposta. A Equação 4 representa o modelo de segunda ordem para as 

variáveis, considerando todos os coeficientes de regressão para 95% de confiança.  

Modelo de regressão: 

Polifenóis totais (mg/100 mg casca) = 3,65 + 5,1.10
–3

t – 3,6.10
–5

t
2 
– 6,2.10

–3
T + 2,3.10

–4 

T
2 
+ 7,5.10

–2
R – 4,9.10

–3
R

2 
+ 5,8.10

–5
t x T + 5,1.10

–5
t x R + 3,5.10

–3
T x R                  (4) 

Onde: t: tempo; T: temperatura e R: razão L/S 

Modelo com variável real. 

 

Na Tabela 8 podemos observar os valores da análise de variância do modelo 

ajustado. De acordo com a tabela ANOVA, o coeficiente de correlação obtido foi 

satisfatório (R
2 

= 0,97). O coeficiente de correlação ou determinação R
2
 quantifica a 

qualidade do ajustamento, pois fornece uma medida da proporção da variação explicada 

pela equação de regressão em relação à variação total das respostas (RODRIGUES & 

IEMMA, 2009).   

 

Tabela 8 - Análise de variância do modelo de regressão para polifenóis totais (Eq. (4)). 

Fonte de variação Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média 

Quadratica 

Valor F 

Regressão 25,022 9 2,78022 35,61 

Residuo 0,62460 8 0,07808  

Total 25,64660 17   

Coeficiente de 

correlação 

0,9756    

F- valor tabelado 

(95%) 

   F9,8 = 3,39 
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Na Figura 4 está representada a comparação entre os valores observados 

experimentalmente e aqueles previstos pelo modelo ajustado. Observa-se pela análise da 

Figura 4 um bom ajuste do modelo, justificado pela apreciável aglomeração de pontos 

próximos da reta representativa. Para confirmação da significância dos parâmetros do 

modelo pela análise da ANOVA (tabela 8) foi realizado o teste F. Para o modelo ser 

significativo estatisticamente, a razão entre o valor de F obtido da regressão e o valor de 

F tabelado deve ser maior que um. Para que o modelo seja não apenas estatisticamente 

significativo, mas também útil para fins preditivos, o valor da razão deve ser no mínimo 

maior que quatro (BARROS NETO et al., 1996).  Comparando o valor de F calculado 

para a regressão (Fcalculado = 35,61) com o valor de F tabelado (Ftabelado = 3,39), verifica-

se uma regressão altamente significativa (Fcal/Ftab = 10,5). Portanto, os dados 

experimentais são bem representados pelo modelo ajustado, ou seja, o modelo obtido 

pode ser utilizado para fins preditivos dentro do domínio de fatores estudados. 
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Figura 4 – Valores observados versus valores previstos para polifenóis totais. 

 

A Tabela 9 apresenta as estimativas dos efeitos de cada variável, bem como 

suas interações sobre o teor de polifenóis totais. 
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Tabela 9 - Efeitos estimados das variáveis independentes sobre o teor de polifenóis 

totais. 

Fator Efeito Erro Padrão p – valor 

Média* 5,03 0,14 0,0000 

t 0,21 0,15 0,2101 

t
2
 -0,14 0,16 0,3933 

T 1,48 0,15 0,0000 

T
2
 0,20 0,16 0,2347 

R 2,01 0,15 0,0000 

R
2
 -0,54 0,16 0,0089 

txT 0,11 0,20 0,5998 

txR 0,03 0,20 0,8687 

TxR 1,08 0,20 0,0006 

t: tempo; T: temperatura e R: razão L/S; *fatores em negrito são significativos ao nível de 95% de 

confiança. 

 

Na Figura 5 temos o diagrama de Pareto, onde os valores absolutos de tcal, 

também denominados efeitos padronizados, fornecem as alturas das barras, e o valor de 

ttab fornece o limite a partir do qual os efeitos são significativos. De acordo com o 

diagrama e com a Tabela 9, os efeitos razão L/S (linear e quadrático), temperatura 

(linear) e sua interação (TxR) são signicativos, já a variável tempo (t) não foi 

significativa ao nível de 95% de confiança. Os termos lineares revelam se as variáveis 

possuem efeito positivo ou negativo sobre a resposta estudada. Com relação à resposta 

polifenóis, todos os fatores tiveram efeito linear positivo, ou seja, a elevação destas 

variáveis promove um aumento no teor de polifenóis totais. A contribuição do termo 

quadrático é interpretada como a presença de curvatura e representa a natureza do 

sistema de superfície de resposta (máximo, mínimo ou sela do sistema). Assim, o sinal 

negativo para o termo quadrático revela a forma convexa da curva, como foi observado 

para a variável razão L/S (Figura 6, item b). Por outro lado, o sinal positivo para termos 

quadráticos demonstra a forma côncava da curva, como foi observado para a variável 

temperatura (Figura 6, item a) (CUNHA et al., 2009). Jerez et al. (2006) avaliaram a 

influência dos mesmos fatores na extração de fenólicos da casca de pinheiro, usando 

etanol como solvente. Eles também obtiveram a razão L/S como a variável de maior 

influência, seguida da temperatura e a variável tempo não foi significativa.  
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Figura 5 – Diagrama de Pareto para polifenóis totais. 

 

Os gráficos de superfície de resposta são mostrados na Figura 6. De acordo 

com o item (a) da Figura 6, a elevação da temperatura resulta em um aumento no teor de 

polifenóis totais. Makino et al. (2009) verificaram efeito semelhante na extração de 

polifenóis da casca de árvores tropicais, usando água como solvente. Segundo Jerez et 

al. (2006), a elevação da temperatura favorece a extração, aumentando a solubilidade do 

soluto e também o coeficiente de difusão. O aumento da razão L/S também provoca um 

aumento no teor de polifenóis totais (Figura 6, item b). Anastácio & Carvalho (2013), 

em um estudo de seleção de fatores chave para a extração de fenólicos da casca de 

batata doce, observaram que a razão L/S possui uma forte influência positiva na 

extração. Já o tempo de contato não teve um efeito importante no domínio estudado.  

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55324232300&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35995183800&zone=
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Figura 6 - Superfícies de resposta para o teor de polifenóis totais (% em casca) a) em 

função da temperatura e do tempo (razão L/S = 17,5:1); b) em função da razão L/S e do 

tempo (temperatura = 65
o
C); c) em função da razão L/S e da temperatura (tempo = 105 

min). 

 

Com relação à interação entre as variáveis temperatura e razão L/S, verifica-

se através do item (c) da Figura 6 que pode ser obtido um teor de polifenóis totais de 

aproximadamente 7 mg/100 mg casca com uma temperatura de 100°C e razão L/S 20:1 

ou diminuindo a temperatura para 80°C e elevando a razão L/S para 30:1. O custo da 

energia elétrica gasta na extração com estas duas temperaturas, mantendo a relação com 

a razão L/S foi calculado com as equações descritas a seguir. 
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Q = m Cp T + 0,1 HH2O m t                                                                                            (5) 

Onde, Q é a quantidade de calor (J), m é a massa de água usada na extração (Kg), Cp é o 

calor especifico da água (J/ Kg. K), T é a variação da temperatura (K), HH2O é a 

entalpia da água (J/Kg) e t é o tempo de extração (h). 

Custo = Cons. Ta                                                                                                             (6) 

Onde, Cons. é o consumo de energia elétrica do processo de extração (KW. h) e Ta é a 

tarifa de energia elétrica industrial do estado do Ceará (R$/ KW. h). 

Primeiramente, foi calculada a quantidade de calor necessária para 

aquecimento e manutenção da temperatura do processo de extração nas temperaturas de 

80 e 100°C, considerando uma massa de casca a ser extraída de 100 Kg, e mantendo a 

razão L/S de 30:1 na temperatura de 80°C (condição 1) e 20:1 com 100°C (condição 2), 

ou seja, na extração com aquecimento a 80°C utilizou-se 3000 Kg de água e na extração 

com 100°C foi usado 2000 Kg de água.  O tempo de extração utilizado no cálculo foi de 

uma hora. 

Após obter a quantidade de calor do processo nas duas condições de 

extração (Tabela 10), os valores que estavam em (J) foram convertidos para (KW. h) e 

depois foi calculado o custo em R$, usando a Equação 5, considerando a tarifa de 

energia elétrica de 316,5 R$/MW. h (ANEEL, 2012). 

Tabela 10 – Quantidades de calor e respectivos custos em determinadas condições de 

extração. 

Condição de extração 
Quantidade de 

calor (KJ) 

Custo de energia elétrica 

(R$) 

1 (T =80°C; razão L/S = 30:1) 791160 69,44 

2 (T =100°C; razão L/S = 20:1) 711720 62,47 

*Cálculos para tempo de extração de uma hora. 

De acordo com a Tabela 10, pode ser observado que a condição de extração 

2 (T =100°C; razão L/S = 20:1; t = 1h) apresentou um custo de energia elétrica 11% 

menor que a condição 1. Sendo assim, esta condição foi considerada a mais adequada 

para extração de polifenóis totais. 
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4.2.2 Taninos condensados 

 

O modelo de regressão para o teor de taninos condensados é apresentado na 

Equação (7). Este modelo foi obtido através da análise de regressão linear dos 

resultados, considerando um nível de 95% de confiança.  

Modelo de regressão: 

Taninos condensados (mg/100 mg casca) = – 5,04 + 7,4.10
–2

t – 3,4.10
–4

t
2 
+ 4,6.10

–2
T - 

5,6.10
–4

T
2 
+ 1,3.10

–1
R – 7,0.10

–3
R

2 
+ 3,0.10

–5
t x T - 4,0.10

–5
t x R + 3,9.10

–3
T x R      (7) 

Onde: t: tempo; T: temperatura e R: razão L/S 

Modelo com variável real. 

 

A Tabela 11 mostra a análise de variância do modelo ajustado. De acordo 

com a ANOVA, o modelo de regressão foi estatisticamente significativo, pois o 

coeficiente de correlação obtido foi satisfatório (R
2 

= 0,95) e o valor de F calculado foi 

seis vezes maior que o valor  de F tabelado (Tabela 11). Realmente, todos os valores 

previstos ficaram bem próximos dos valores observados correspondentes (Figura 7). 

Portanto, os dados experimentais são bem representados pelo modelo ajustado, ou seja, 

o modelo obtido pode ser utilizado para fins preditivos dentro do domínio de fatores 

estudados. 

 

Tabela 11 - Análise de variância do modelo de regressão para taninos condensados (Eq. 

(7)). 

Fonte de variação Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média 

Quadratica 

Valor F 

Regressão 35,63396 9 3,95933 20,6559 

Residuo 1,53346 8 0,19168  

Total 37,16742 17   

Coeficiente de 

correlação 

0,9587    

F- valor tabelado 

(95%) 

   F9,8 = 3,39 
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Figura 7 - Valores observados versus valores previstos para taninos condensados. 

 

 

A Tabela 12 apresenta as estimativas dos efeitos de cada variável, bem 

como suas interações sobre o teor de taninos condensados. De acordo com o diagrama 

de Pareto (Figura 8) e com a Tabela 12, os efeitos razão L/S (linear e quadrático), 

temperatura (linear), sua interação (TxR) e tempo (quadrático) são signicativos ao nível 

de 95% de confiança. Todos os fatores tiveram efeito linear positivo, ou seja, a elevação 

destas variáveis promove um aumento no teor de taninos condensados. Já os termos 

quadráticos apresentaram sinal negativo, revelando a forma convexa da curva, como 

pode ser observado na Figura 9. Derkyi et al. (2011), em um estudo de otimização da 

extração de taninos da casca de pinheiro, usando acetona aquosa como solvente, 

também obtiveram a razão L/S, a tamperatura, sua interação (TxR) e o tempo como 

variáveis significativas.  
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Tabela 12 - Efeitos estimados das variáveis independentes sobre o teor de taninos 

condensados. 
 

Fator Efeito Erro Padrão P – valor 

Média* 4,31 0,22 0,0000 

t 0,39 0,24 0,1361 

t
2
 -1,33 0,25 0,0006 

T 1,90 0,24 0,0000 

T
2
 -0,49 0,25 0,0840 

R 1,98 0,24 0,0000 

R
2
 -0,78 0,25 0,0134 

txT 0,05 0,31 0,8782 

txR -0,02 0,31 0,9392 

TxR 1,22 0,31 0,0042 

t: tempo; T: temperatura e R: razão L/S; 

*fatores em negrito são significativos ao nível de 95% de confiança. 
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Figura 8 – Diagrama de Pareto para taninos condensados. 

Observando os gráficos de superfície de resposta (Figura 9), verifica-se que 

a elevação da temperatura resulta em um aumento no teor de taninos condensados, e o 
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tempo de contato na faixa de 80 a 140 minutos favorece a extração dos mesmos. 

Determinadas matrizes podem reter analitos dentro dos poros ou outras estruturas e, ao 

aumentar a temperatura, a energia térmica adicionada pode auxiliar na quebra das 

ligações da matriz e facilitar a difusão do analito à superfície. O aumento do tempo de 

contato fornece tempo para a difusão ocorrer. Porém, tempos muito longos podem 

promover uma perda de compostos fenólicos por oxidação. Comportamento semelhante 

foi observado na extração de taninos da casca de pinheiro (DERKYI et al., 2011). Com 

relação a razão L/S, quanto maior a proporção de amostra, ou seja, quanto menor a 

razão L/S, menor é a quantidade de tanino extraída, isto ocorre, provavelmente, devido 

a saturação do solvente. Brusotti et al. (2010) também verificaram a influência positiva da 

variável razão L/S na extração de taninos da casca de Bridelia grandis. 

 

Figura 9 - Superfícies de resposta para o teor de taninos condensados (%) a) em função 

da temperatura e do tempo (razão L/S = 17,5:1); b) em função da razão L/S e do tempo 

(temperatura = 65
o
C); c) em função da razão L/S e da temperatura (tempo = 105 min). 
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Finalmente, avaliando a relação das variáveis (t, T e R) estudadas na 

resposta teor de taninos condensados, a melhor condição obtida para extração foi: 

temperatura de 100
o
C, razão L/S 30:1 e tempo de 100 minutos. Nestas condições o 

valor previsto para taninos condensados é 7,48 mg/100 mg casca. Este valor é próximo 

ao obtido na extração com sulfito de sódio, mas ainda está abaixo da quantidade 

extraída com etanol 50% em água. 

 

4.2.3 Sólidos totais 

 

O modelo de regressão para o teor de sólidos totais é apresentado na 

Equação (8). Este modelo foi obtido através da análise de regressão linear dos 

resultados, considerando um nível de 95% de confiança.  

Modelo de regressão: 

Teor de sólidos totais (%) = 15,21 + 2,3.10
–2

t – 1,5.10
–4

t
2 
+ 8,9.10

–2
T – 5,6.10

–4
T

2 
– 

1,01R + 2,5.10
–2

R
2 
+ 7,0.10

–4
t x T – 1,5.10

–3
t x R – 1,7.10

–3
T x R                                (8) 

Onde: t: tempo; T: temperatura e R: razão L/S 

Modelo com variável real. 

 

A Tabela 13 mostra a análise de variância do modelo ajustado. De acordo 

com a ANOVA, o coeficiente de correlação obtido foi satisfatório (R
2 

= 0,81) e a razão 

entre o valor de F calculado e o valor  de F tabelado foi 1,18. Portanto, o modelo é 

estatisticamente significativo.  
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Tabela 13 - Análise de variância do modelo de regressão para sólidos totais (Eq. (8)). 

Fonte de variação Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média 

Quadratica 

Valor F 

Regressão 182,919 9 20,3243 3,9953 

Residuo 40,6966 8 5,0871  

Total 223,6156 17   

Coeficiente de 

correlação 

0,8180    

F- valor tabelado 

(95%) 

   F9,8 = 3,39 

 

O diagrama de Pareto para o teor de sólidos totais é apresentado na Figura 

10. De acordo com o diagrama, apenas o efeito razão L/S linear foi significativo ao 

nível de 95% de confiança, apresentando efeito negativo, ou seja, a elevação desta 

variável promove uma diminuição no teor de sólidos totais. 
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Figura 10 – Diagrama de Pareto para sólidos totais. 
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Observando o gráfico de superfície de resposta (Figura 11) verifica-se que a 

diminuição da razão L/S resulta em um aumento no teor de sólidos totais. Costa et al. 

(2011) também obtiveram esse efeito em extratos aquosos de mulateiro (Calycophyllum 

spruceanum). Eles observaram que o aumento da proporção de amostra diminuía a 

eficiência da extração de taninos, aumentando, contudo, a extração de outros sólidos 

solúveis, representados pelo alto teor de resíduo seco. Cunha et al. (2009) observaram o 

mesmo efeito em extratos de allemão (Astronium urundeuva). Ao aumentarem a 

proporção da amostra, diminuía o teor de taninos condensados e elevava o teor de 

resíduo seco. Segundo os autores, este fato pode ser devido a saturação do solvente, pois 

o aumento da proporção de planta pareceu reduzir a eficiência do solvente na extração 

de tanino. Por outro lado, isso não afetou o resíduo seco da solução de extração, que foi 

diretamente proporcional à proporção de planta. O resíduo seco é composto por todos os 

sólidos solúveis presentes no extrato, por conseguinte, a tendência é de que, quanto 

maior a proporção de planta/extrato, maior a quantidade de sólidos extraídos. No 

entanto, um grupo específico de substâncias foi dependente da eficiência do solvente, o 

que significa que houve uma competição de taninos e outras substâncias pelo solvente.  

 

 

Figura 11 - Superfície de resposta para o teor de sólidos totais (%) em função da razão 

L/S e da temperatura (tempo = 105 min). 
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4.2.4 Validação dos modelos de regressão 

 

Com base na análise dos resultados obtidos pelo delineamento composto 

central rotacional, usando a metodologia de superfície de resposta, verificou-se que os 

modelos de regressão para polifenóis totais,  taninos condensados e sólidos totais 

apresentaram bons ajustes. 

Para validar os três modelos de regressão escolheram-se duas condições 

dentro da faixa estudada no planejamento experimental. A condição 1 possui tempo de 

100 minutos, temperatura de 100°C e razão L/S 30:1. Já a condição 2 apresenta tempo 

de 100 minutos, temperatura de 90°C e razão L/S 26:1. Os resultados são apresentados 

na Tabela 14.  

 

Tabela 14 - Teores de polifenóis totais, taninos condensados e sólidos totais obtidos em 

determinadas condições para validação dos modelos de regressão. 

Condição 

de 

extração 

Polifenóis totais (mg 

EAG/ 100 mg casca) 

Taninos condensados (mg 

EC/ 100 mg casca) 
Sólidos totais (%) 

Valor 

experimental 

Valor 

previsto 

Valor 

experimental 

Valor 

previsto 

Valor 

experimental 

Valor 

previsto 

1 8,78±0,11
a*

 8,9±0,08
a
 7,63±0,11

a
 7,48±0,07

a
 8,88±0,15

a
 9,01±0,15

a
 

2 7,48±0,06
a
 7,58±0,08

a
 6,38±0,13

a
 6,53±0,07

a
 8,47±0,10

a
 8,64

a
±0,15

a
 

*Valores experimental e previsto com a mesma letra na mesma linha não diferem significativamente pelo 

teste t pareado (p>0,05). EAG = equivalente de ácido gálico; EC = equivalente de catequina. 

 

Pode-se verificar que nas duas condições estudadas os valores experimentais 

não apresentaram diferença estatística dos valores previstos, tanto para polifenóis totais 

quanto para taninos condensados e sólidos totais. Portanto, os três modelos de regressão 

são válidos. 
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4.2.5 Extrações de taninos em sequência 

 

Em um processo de extração é importante verificar o máximo que se pode 

extrair de uma matéria-prima utilizando quantidades adequadas de solvente. Por isso 

foram feitos testes reutilizando tanto a casca como o solvente. Os resultados são 

apresentados na Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Fluxograma do processo de extração em sequencia, com teores de taninos 

condensados (mg equivalente de catequina/ 100 mg casca) dos extratos obtidos em 

diferentes ciclos. 

 

De acordo com a Figura 12, os extratos obtidos da primeira casca 

apresentaram valores de 7,62; 1,49 e 0,35 mg EC/ 100 mg casca nos ciclos 1, 2 e 3, 

respectivamente. Ou seja, fazendo três extrações com a mesma casca e renovando o 
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solvente obteve-se uma quantidade de taninos total de 9,46 mg EC/ 100 mg casca. 

Apesar do aumento na quantidade de taninos extraída, os acréscimos fornecidos pelos 

dois últimos ciclos foram pequenos, já que na primeira extração obteve-se 

aproximadamente 80% do total extraído. Isso mostra que o processo de extração é 

eficiente e que não necessita de novos ciclos de extração com a mesma casca.  

Analisando os dados dos extratos da segunda e terceira casca nos três ciclos, 

verifica-se que a quantidade total de taninos extraídos foi de 7,91 e 4,24 mg EC/ 100 mg 

casca, respectivamente. A diminuição na quantidade de taninos extraídos da 2ª casca em 

relação à 1ª e da 3ª casca em relação à 2ª deve-se, provavelmente, a uma saturação 

crescente do solvente. 

Com relação à reutilização do solvente, pode-se observar que no ciclo 1 os 

extratos obtidos da primeira, segunda e terceira casca apresentaram valores de 7,62; 

13,30 e 14,67 mg EC/ 100 mg casca, respectivamente. Portanto, utilizando o mesmo 

solvente com três amostras de casca pode-se obter um total de 14,67 mg EC/ 100 mg 

casca. A quantidade de taninos acrescentada na 2ª extração foi de 5,68 mg EC/ 100 mg 

casca, um valor considerável. Já na 3ª extração o acréscimo foi de apenas 1,4 mg EC/ 

100 mg casca. Com base nesses dados, a utilização do mesmo solvente em até duas 

extrações pode ser viável.  

Analisando o processo de extração em sequência como um todo, simulando 

um sistema semi-contínuo, verifica-se que, ao final processo, pode-se obter uma 

quantidade total de taninos de 21,61 mg EC/ 100 mg casca, após as nove extrações, 

utilizando três vezes menos as quantidades de casca e solvente, comparada com nove 

extrações em único estágio. Essa quantidade extraída é pequena para compensar o custo 

envolvido com energia e tempo, já que nove extrações sem reutilização de casca e 

solvente pode fornecer um total de aproximadamente 68 mg EC/ 100 mg casca. 

 

4.3 Secagem dos extratos 

 

A secagem de extratos de plantas é uma etapa importante para fins de 

produção em larga escala, devido à estabilidade física, química e microbiológica, além 
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da facilidade de padronização dos princípios ativos (SILVA et al., 2012). Entre as 

técnicas de secagem empregadas com sucesso na preparação de extratos secos encontra-

se a atomização ou “spray dryer” e a liofilização.  

Neste sentido, foram feitos testes para verificar o efeito destas duas técnicas 

de secagem sobre os extratos de taninos da casca de cajueiro. Os resultados são 

mostrados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Teores de polifenóis totais e taninos condensados dos extratos submetidos à 

secagem. 

Tratamentos Polifenóis totais (mg 

EAG/ 100 mg extrato) 

Taninos condensados (mg 

EC/ 100 mg extrato) 

Extrato original 32,21±0,34
a*

 14,73±0,55
a
 

Extrato liofilizado 32,16±0,46
 a
 13,51±0,28

 ab
 

Extrato atomizado 30,89±0,59
 b
 12,86±0,68

 b
 

*Médias com a mesma letra na mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey 

(p>0,05). 

 

De acordo com os resultados, a secagem por liofilização não alterou o teor 

de polifenóis totais e de taninos condensados do extrato original. Já a secagem por 

“spray dryer” diminuiu significativamente a quantidade de polifenóis totais e também 

de taninos condensados. O efeito do método de secagem sobre a quantidade de 

compostos fenólicos em outras plantas tem sido relatado (PHAECHAMUD et al., 2012, 

CHAN et al., 2009, RAMAMOORTHY & BONO, 2007). Métodos de secagem 

envolvendo processos térmicos resultaram na redução do conteúdo de compostos 

fenólicos de gengibre, enquanto que o processo não térmico, a liofilização, obteve, 

significativamente, uma maior quantidade de compostos fenólicos (CHAN et al., 2009). 

O mesmo ocorreu na secagem de extratos aquosos de Sonneratia caseolaris, um tipo de 

mangue, onde a secagem por atomização promoveu mais perdas de fenólicos que a 

liofilização (PHAECHAMUD et al., 2012). 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6506996713&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6506996713&zone=
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Na liofilização, as condições de procedimento, como baixa temperatura e 

pressão reduzida, minimizam várias reações de degradação que ocorrem durante a 

secagem, como a reação de Maillard, desnaturação de proteínas e reações enzimáticas 

(BOSS, 2004). A secagem por “spray dryer”, apesar de utilizar altas temperaturas, não 

provoca grandes alterações nas propriedades dos extratos, comparada com outros 

processos térmicos. Isso porque o tempo de residência do material no interior da câmara 

de secagem é relativamente pequeno (SILVA et al., 2012).  

Com relação aos custos, a secagem por liofilização é 30-50 vezes mais cara 

que por atomização (GHARSALLAOUI et al., 2007). Isso ocorre porque a liofilização 

possui custos energéticos elevados devido à necessidade de congelar o produto, de 

sublimar o gelo e adsorver o vapor de água, bem como a necessidade de suportar o 

vácuo e a refrigeração. É ainda um processo lento resultante de elevadas resistências à 

transferência de calor e de massa (SILVA et al., 2012).   

Considerando os aspectos custo e produtividade, o método por “spray dryer” 

é o mais indicado para a secagem industrial dos extratos deste estudo. Pois apresenta um 

custo bem mais baixo que a liofilização, é um processo contínuo e promoveu uma 

redução de apenas 13% no teor de taninos condensados em relação ao extrato original. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os extratos obtidos com etanol 50% em água apresentaram maiores 

quantidades de polifenóis totais e taninos condensados em relação aos outros solventes.  

Com a otimização utilizando apenas água foi possível chegar a valores próximos aos 

obtidos com sulfito de sódio, mas não aos obtidos com etanol. 

A variável razão líquido/sólido foi o fator mais importante para todas as 

respostas, apresentando efeito positivo para polifenóis totais e taninos condensados e 

efeito negativo para sólidos totais, o que mostra que o aumento da proporção de amostra 

(sólido) diminuiu a eficiência da extração de taninos, aumentando, contudo, a extração 

de outros sólidos solúveis. 

Há uma relação diretamente proporcional entre a temperatura e os teores de 

polifenóis totais e taninos condensados no processo de extração. 

O fator tempo só foi significativo para o teor de taninos condensados, onde 

foi observado que o tempo de 100 minutos favoreceu a extração. 

Os modelos de regressão para todas as respostas foram válidos, 

apresentando boa concordância entre valores preditos e observados. 

A melhor condição para extrair maiores quantidades de taninos condensados 

e também polifenóis totais foi usando uma temperatura de 100°C, por 100 minutos, com 

uma razão L/S 30:1. Nessa condição, o teor de taninos condensados extraídos foi de 

7,63 mg EC/ 100 mg casca. 

A utilização do mesmo solvente em até duas extrações se mostrou viável 

para a extração de taninos condensados, ao contrário da reutilização da casca que, após 

a primeira extração, obteve ganhos mínimos.  

A secagem por atomização foi a mais adequada, considerando a utilização 

industrial, pois apresenta um custo bem mais baixo que a liofilização e promoveu uma 

redução de apenas 13% no teor de taninos condensados em relação ao extrato original. 
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