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INTRODUÇÃO: 

 

O termo composto fenólico engloba em grupo de moléculas que possuem em comum um anel 

aromático substituído por uma ou mais hidroxílas (RIBEIRO et al., 2015). Esses compostos são 

formados por substâncias diversas, dentre elas estão os ácidos fenólicos, os quais possuem 

propriedades antioxidantes e antifúngicas. O extrato fenólico da microalga Spirulina platensis é uma 

alternativa interessante para vetar o desenvolvimento de fungos em polímeros biodegradáveis, atuando 

como inibidor da rápida degradação dos filmes.  O objetivo do trabalho foi avaliar a extração dos 

compostos fenólicos totais da microalga Spirulina platensis por quatro diferentes misturas: metanol, 

água, metanol e água e água e metanol.   

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

A microalga Spirulina platensis foi seca durante 3 horas para correção da umidade. A extração 

dos compostos fenólicos foi testada com 10 ml dos seguintes solventes: água, metanol e uma mistura 

de metanol com água. Utilizou-se 2g da microalga para serem homogeneizadas com 10ml do solvente, 

à 25 ºC durante 60 minutos. A agitação foi interrompida aos 15 minutos para adição de mais 10ml de 

metanol/água. O extrato fenólico foi lavado com 20ml de hexano e filtrado à vácuo, seguindo para o 

evaporador rotativo para a evaporação do hexano. Na sequência, as amostras foram dissolvidas em 

25ml de água destilada e clarificadas com Ba(OH)₂ 0,1M e 5ml de ZnSO4 5%, seguindo metodologia 

de (Souza et al., 2011) 

A quantificação dos compostos fenólicos totais foi determinada por espectrofotometria através 

da reação de oxirredução com reagente de Folin-Ciocalteu, o qual reage com as hidroxilas presentes 

nos polifenóis (CORREIA et al., 2004). Foi misturado 1ml da amostra com 1ml de etanol a 95%, 5ml 

de água destilada e 0,5ml do reagente de Folin-Ciocalteu a 50% (v/v). Após 5 minutos, foi adicionado 

1ml de Na₂CO₃, e deixado em repouso durante 60 minutos. Suas absorbâncias foram medidas a 735nm, 



 

 

utilizando etanol 95% como branco. As absorbâncias foram convertidas em miligramas de fenóis por 

mililitros de extrato fenólico. 

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 

 

 Após terem sido testadas extrações com quatro diferentes misturas, obteve-se os resultados 

expressos no Quadro 1 - Apêndice, expressos em miligramas de compostos fenólicos por mililitros de 

extrato fenólico, pode-se destacar que a água apresenta maior eficiência de extração dos compostos 

fenólicos da microalga Spirulina platensis.  Esse dado assemelha-se com estudos de Machado et al 

(2010), em que a água se mostra como solvente mais eficiente na extração de compostos fenólicos 

comparado com o metanol. 
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APÊNDICES 

 

Quadro 1 – Compostos fenólicos presentes na Spirulina platensis 

 

Solventes  Compostos fenólicos totais mg/ml de extrato 

fenólico  

Água + metanol 0.032764 

Metanol + água  0,036414 

Metanol  0,038487 

Água 0,041144 

 


