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Introdução
A microalga Spirulina platensis é utilizada como alimento pelo homem devido à sua

composição química e atividade antioxidante. Com relação às propriedades biológicas dos
compostos fenólicos estão geralmente relacionadas com a atividade antioxidante que cada
composto exerce sobre determinado meio (MEDINA,2009). No presente trabalho o objetivo foi
avaliar a influência dos solventes hexano, acetato de etila, etanol, metanol e água na extração
de compostos fenólicos totais, presentes da microalga Spirulina platensis.

Metodologia
Foi utilizada a microalga Spirulina platensis LEB-18 (COSTA et al., 2004). Os extratos

fenólicos foram obtidos a partir da extração com diferentes solventes, na ordem crescente de
polaridade: hexano, acetato de etila, etanol, metanol e água, sob agitação, com rotação de 300
rpm, durante 1 hora a 45°C. Seguindo-se de centrifugação a 5500G por 10 min., filtração,
evaporação e solubilização em água. Os extratos totais obtidos das cinco frações de solventes
foram clarificados com Ba(OH)2 0,1M e ZnSO4 5% para remoção e precipitação de
interferentes. A quantificação do teor de fenóis totais nos extratos foi realizada por
espectrometria, utilizando-se o reagente de Folin-Ciocalteau, que foi determinada por
interpolação das absorbâncias das amostras, em relação a uma curva analítica construída com
uma solução padrão de ácido gálico, na concentração de 10 a 100µg/ml. As absorbâncias das
soluções foram medidas a 750 nm.

Resultados e Discussão
A tabela 1 apresenta o teor de compostos fenólicos presentes na Spirulina platensis

utilizando-se diferentes solventes.
Tabela 1 Conteúdo de fenóis totais de Spirulina Platensis através da utilização de

diferentes solventes, medidos a 750 nm.
Solventes Compostos fenólicos totais µfenol/g de

amostra
Hexano 37,125

Acetato de etila 96,402
Etanol 87,20

Metanol 318,723
Água 1150,442

A observação dos valores dos compostos fenólicos extraídos com diferentes solventes
(Tabela1) expressos em microgramas de fenol por grama de amostra indica que os extratos
obtidos com água e metanol apresentaram maior eficiência, seguidos pelo acetato de etila,
etanol e hexano. As respostas do trabalho assemelham-se as de Vieira et. al (2009) que obteve
a mesmas características com relação aos solventes metanol e água em relação a extração
dos compostos fenólicos do pó de erva-mate.

Conclusão
Após terem sido testadas extrações com os cinco solventes com diferentes

polaridades, pode-se destacar que o metanol e a água apresentaram maior eficiência de
extração dos compostos fenólicos da microalga Spirulina platensis.
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