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1. RESUMO 

O objetivo principal deste trabalho é determinar o teor de antocianinas em extratos 

etanólicos das flores de azaléia (Rhododendron simsii) utilizando materiais e 

técnicas de baixo custo. A metodologia a ser utilizada é a espectrofotométrica 

descrita na literatura em pH único. 
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2. INTRODUÇÃO 

No presente trabalho, pretende-se oferecer uma alternativa simples e de 

baixo custo para ensino utilizando-se de vegetais facilmente encontrados no Brasil. 

A utilização das flores oferece ao estudante um contato com a química utilizando um 

objeto atrativo e presente no seu dia-a-dia. A espécie utilizada foi Rhododendron 

simsii, de flores vermelhas, evidenciando a presença de antocianinas. 

As antocianinas quando são extraídas das plantas, costumam apresentar 

moléculas de açúcar, ligadas ao grupo hidroxila. E, quando estão livres destes 

açúcares são usualmente conhecidas como antocianidinas. 

Geissman¹ foi quem relatou pela primeira vez a aplicação desta mudança de 

cor dos extratos brutos de flores. Estas mudanças de cor ocorrem devido ao pH e 

foram utilizadas para referenciar os princípios básicos do equilíbrio químico e as 

aplicações como indicadores em titulações ácido-base. 

O que levou a esta pesquisa foi o baixo custo e também a demasiada 

facilidade que se tem na preparação e uso destes extratos, por parte de qualquer 

escola que se disponha a estudá-los.  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como principal objetivo estimar o teor de antocianinas nos 

extratos etanólicos das flores de Rhododendron simsii e correlacionar a quantidade 

de antocianinas com o período da coleta através de medidas espectrofotométricas.  

4. METODOLOGIA 

O extrato bruto de flores de azaléia foi obtido pelo método descrito por 

Cavalheiro et al.  (2001), visando aplicação no ensino de química. 

O teor de antocianinas nos extratos vegetais de Rhododendron simsii foi 

determinado por método espectrofotométrico descrito na literatura               

(TEIXEIRA et al.,2008). 

5. DESENVOLVIMENTO 



Para obtenção do extrato bruto foi congelada 25 g de pétalas de azálea 

(Rhododendron simsii) imersas em 100 mL de etanol durante 48 horas, mantendo-se 

o material em um frasco de vidro envolto por papel alumínio e à temperatura 

ambiente. Após o tempo estabelecido, o extrato foi filtrado e o líquido obtido foi 

diluído para 250,0 mL com etanol anidro, ocorrendo então a extração das 

antocianinas. Para obtenção dos espectros de absorção foi preparada uma solução 

transferindo-se 3 mL de solução de extrato bruto para um balão volumétrico de 25 

mL e completando-se o volume com uma solução de ácido clorídrico a 0,1 mol L-1. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Figura 1. Espectro de absorção do extrato bruto de Rhododendron simsii obtido após 15 

minutos da diluição com HCl 0,1 mol L-1 (pH 1). máximo = 510 nm 

Na Figura 1 está representado o espectro de absorção do extrato bruto de 

Rhododendron simsii em função do horário de coleta das flores. O comprimento de 

onda de máxima absorção foi 510 nm e este está de acordo com a literatura 

(SOARES, CAVALHEIRO e ANTUNES, 2001). 

 As antocianinas são flavonóides pigmentados, uma classe de substâncias 

fenólicas bastante abundantes nos vegetais. Esses pigmentos ocorrem em 

diferentes partes das plantas, conferindo a coloração vermelha, azul e cor de rosa. A 

molécula de antocianina encontra-se geralmente ligada a açucares como a glicose e 

galactose, quando esses são removidos passa a chamar antocianidina. Essa forma 

efetivamente é a predominante na coloração de frutos e flores. (KERBAUY, 2008). A 

presença de açucares nas moléculas de antocianinas aumenta grandemente a sua 
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solubilidade na água o que propicia o seu acumulo nos grandes vacúolos presente 

nas células parenquimáticas adultas (SALISBURY ROSS, 1974). Nas flores as 

antocianinas funcionam como sinalizadores visuais para atrair animais polinizadores 

como as abelhas, pássaros (RAVEN et. al 2001). Vários são os fatores ambientais 

que afetam a produção de antocianinas nos tecidos vegetais como a luz, a 

deficiência de alguns nutrientes (nitrogênio enxofre, fósforo), o pH e a temperatura. 

(TAIZ, ZEIGER, 2004). Desse modo, pode-se observar na Figura 1 que quanto mais 

luz em excesso a planta receber ou quando ocorre uma variação de temperatura, 

maior será a inibição na produção de antocianina. 

O teor de antocianinas totais determinado pelo método de pH único foi  28,11 

mg/100 gramas da fração de amostra analisada (pétalas das flores). Este valor foi 

maior que o encontrado para o repolho roxo (24,36 mg/100 gramas amostra). 
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