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RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi analisar o teor de antioxidantes extraídos da cenoura, através de delineamento 
experimental de 3 fatores e 3 níveis, incluindo tempo de extração (17- 37- 57 min), temperatura (30-50-70ºC) 
e concentração de etanol (50-65-80%). O resultado foi expresso em porcentagem. Com base nos resultados, 
pode-se dizer que o tempo e a proporção não influenciaram significativamente a extração (p> 0,001), e que a 
temperatura é diretamente proporcional ao conteúdo de antioxidantes. O uso de etanol como solvente 
apresentou bons resultados quando comparado aos solventes comumente utilizados, além de ter a qualidade 
de ser economicamente viável e de grau alimentício. Outro fator importante foi o pré-tratamento da amostra, 
que permitiu bons valores de rendimento quando comparado à literatura. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentos Funcionais; Compostos bioativos; Otimização. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A crescente busca por alimentos saudáveis pela geração atual, desperta o interesse 
da comunidade científica por alimentos comumente conhecidos como alimentos funcionais. 
Um dos motivos responsáveis por esse crescimento, está na confiabilidade do consumidor 
diante do produto, uma vez que a quantidade de nutrientes e compostos bioativos presentes 
auxilia em várias funções do organismo, como problemas estomacais e intestinais, por 
exemplo (KRAUS; ANNUNZIATA; VECCHIO, 2017).  
 Em relação aos compostos bioativos, que exercem atividades antioxidantes, anti-
inflamatórias e anti-aterogênicas através de vários mecanismos (MANACH et al., 2017), 
estão os compostos fenólicos, bastante importantes em alimentos de origem vegetal, além 
de serem um dos fitoquímicos de maior interesse nos últimos tempos, por auxiliarem no 
melhor funcionamento do organismo (DELGADO-ANDRADE, 2017).   
 A cenoura (Daucus Carota), vegetal altamente nutritivo e conhecido por ser fonte de 
betacaroteno (HAQ; KUMAR; PRASAD, 2016), possui também quantidade considerável de 
fibras, minerais, compostos fenólicos e as vitaminas C e E. Sua ingestão exerce alguns 
efeitos benéficos no organismo, como a redução de danos causados ao DNA e aumento 
dos níveis de antioxidantes plasmáticos (OWOLADE et al., 2017).    

Tais efeitos são atribuídos principalmente ao poder antioxidante presente, que “elimina 
os radicais livres e oxigênio singleto, produzidos durante a via metabólica” (HAQ; KUMAR; 
PRASAD, 2016).          

Diante disso, objetivou-se analisar os efeitos do tempo, temperatura e proporção de 
solvente, na extração desses compostos bioativos presente na cenoura, utilizando gráficos 
de contorno. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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A matéria-prima utilizada foi obtida no comércio local da cidade de Maringá-PR, e as 
análises realizadas no laboratório do departamento de Engenharia de Alimentos e 
Engenharia Química, da Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

A cenoura foi cortada em cubos de 1cm3 e secada em estufa a 50 ºC, por 24h. Após 
a secagem, foi moída em liquidificador industrial até a formação de uma farinha, seguindo 
assim para a extração que foi conduzida em reator encamizado, utilizando 1g de soluto com 
50ml de solução de Etanol, onde variou-se o tempo, temperatura e porcentagem de 
solvente na solução. 

A atividade antioxidante foi avaliada de acordo com o método DPPH. O método de 
captura do radical livre DPPH foi realizado de acordo com o descrito por Brand-Williams; 
Cuvelier; Berset (1995) com algumas modificações. Os resultados foram expressos em 
Porcentagem de Atividade Antioxidante (AA%). 

Desenvolveu-se um delineamento fatorial (23) (Tabela 1), com 6 repetições no ponto 
central e 4 pontos axiais, sendo os fatores, tempo, temperatura e proporção, e os teores de 
antioxidante foi a variável resposta observada. 

 
Tabela 1. Fatores, intervalo e níveis independentes utilizados para o delineamento fatorial (23)  

 
Fatores 

Níveis codificados 

-1.68 -1 0 1 1.68 

Tempo (min) 3,4 17 37 57 70,6 

Temperatura (ºC) 16,4 30 50 70 83,6 

Proporção 39,5 50 65 80 90,2 

 
Os ensaios foram realizados de forma aleatória, diminuindo assim os efeitos da 

variabilidade inexplicáveis nas respostas, devido a fatores externos, e as curvas de 
contorno foram utilizadas para avaliar o impacto das três variáveis independentes sobre os 
compostos. 

A análise estatística foi realizada utilizando o software Rstudio (RStudio Team 2018). 
A modelagem de dados começou com um modelo de segunda ordem, que incluiu termos 
lineares, quadráticos e de interação. As adequações dos modelos foram analisadas em 
termos de R2, R2 ajustado e da significância do Lack of fit. Usando a análise de variância 
(ANOVA), os termos significativos no modelo foram calculados para cada resposta. A partir 
dos modelos de regressão obtidos, os coeficientes de regressão foram utilizados para os 
cálculos estatísticos para gerar gráficos de superfície de resposta. Além disso, foram 
produzidos Gráficos Quantil-Quantil, e teste de Shapiro-Wilk, para avaliar se os erros 
seguem uma distribuição normal.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De acordo com o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), a condição 
que proporcionou o maior índice de extração de composto antioxidante da cenoura, 
90,2085%, foi aquela com tempo igual a 37 minutos, temperatura de 83,6 ºC e proporção 
de solvente de 65% de etanol.  

Com base na análise de variância é possível observar que o aumento do tempo de 
extração não apresentou diferença significativa no teor de antioxidantes, enquanto que a 
elevação na temperatura propiciou resultados mais expressivos. Pela estimativa dos 
coeficientes observa-se que todos os fatores apresentam efeitos positivos nas variáveis 
resposta, ou seja, o maior conteúdo é extraído em maiores valores, entretanto, alguns 
possuem um efeito maior que o outro. 

Para analisar a normalidade dos resíduos, foram feitos, gráficos Quantil-Quantil 
(Figura 1) nos quais os pontos encontram-se bastante próximos de uma reta, demonstrando 
assim indícios de normalidade, além do teste de normalidade de Shapiro-Wilk, que obteve 
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valor-p de 0.97405, para a atividade antioxidante, logo afirma-se que os resíduos podem 
ser considerados normais a 5% de significância. 

 

Figura 1. Gráfico Quantil-Quantil para a atividade antioxidante 

  
 De posse dos resultados obtidos, foi construído gráficos de contorno (Figura 2) para 
a atividade antioxidante, de forma a constatar, visualmente, a interação entre os três fatores 
analisados e possibilitar a visualização do ponto ótimo de extração. 

 

 
Figura 2. Gráficos de contorno para a Atividade Antioxidante pelas condições de extração. 

 
Observando os gráficos, pode-se observar o que foi analisado anteriormente, que a 

temperatura é o fator de maior influência na extração dos antioxidantes, ou seja, quando 
mais elevada estiver, maior o rendimento da extração. Já o tempo, não causa efeitos 
positivos nem negativos, logo, o rendimento independe da duração da extração. 

Em relação a proporção, pode-se observar um efeito diferente, ou seja, é possível 
obter um rendimento maior quando se tem uma quantidade em torno de 80% de solvente 
na solução. 
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Observando a interação Temperatura por Proporção, pode-se dizer que os dois 
parâmetros influenciam na obtenção de antioxidantes, ou seja, os melhores resultados 
foram observados em níveis altos de temperatura e proporção. Resultado semelhante pode 
ser verificado por Prakash Maran, Manikandan, Vigna Nivetha, & Dinesh (2017) em sua 
extração de antocianinas e polifenóis por ultra-som, utilizando água como solvente, onde 
foi possível obter uma maior concentração quando a temperatura foi elevada de 30 para 50 
° C e a relação sólido-líquido foi de 1:10 para 1:20 (g / ml). 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo revelou que é possível extrair antioxidantes da cenoura utilizando 
uma metodologia de extração direta e etanol como único solvente, porém apenas em altas 
concentrações, sendo o mesmo verdadeiro para a temperatura, que deve ser alta. Em 
relação ao tempo, não foi possível observar influência significativa durante a extração. O 
uso de etanol como solvente apresentou bons resultados quando comparado aos solventes 
comumente utilizados, além de ter a qualidade de ser economicamente viável e de grau 
alimentício. A metodologia utilizada para a extração quanto à quantificação dos compostos 
é simples, facilitando a análise. Outro fator importante foi o pré-tratamento da amostra, que 
permitiu bons valores de rendimento quando comparado à literatura. 
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