
 

 

 

 

 

ATIVIDADE ANTIOXIDAN
FENÓLICOS: CORRELAÇÃO ENTRE EXTRAT

 

RESUMO  

Os ácidos fenólicos são amplamente utilizados devido a dem
apresentam, além disso, indicativos da capacidade de inibir enzimas torna a aplicação destes 
compostos ainda mais promissora. Muitas vezes processos de purificação de extratos naturais são 
realizados para a obtenção dos 
sua forma bruta pode ser mais eficiente por proporcionar o efeito sinérgico de atuação dos seus 
constituintes. Neste estudo o objetivo foi correlacionar a potencialidade de extratos fenólic
microalgas e de misturas sintéticas de ácidos fenólicos, visando contribuir para a aplicação deles em 
diferentes setores da indústria de alimentos ou farmacêutica. A atividade antioxidante foi avaliada 
por ensaios de captura dos radicais livres DPPH 
enzimática das enzimas peroxidase e 
específica (% min-1 μg-1) para proporcionar melhor comparação da eficiência da ação dos extratos 
naturais e misturas sintéticas para cada tipo de inibição de processo oxidativo. Como fonte de 
ácidos fenólicos naturais foram utilizadas biomassas das microalgas
e Spirulina sp. cujos perfis de ácidos fenólicos foram determinados por cromatografia líquida de alta 
eficiência acoplada ao detector ultravioleta (HPLC
realizada por cromatografia líquida com detector de massas se
formuladas misturas sintéticas com composição e concentração de ácidos fenólicos idêntica a 
encontrada nos extratos naturais. A técnica de estatística multivariada por análise dos componentes 
principais foi utilizada para avaliar
de Spirulina sp. e Nannochloropsi
de Spirulina sp. foram encontrados os ácidos gálico, protocatecóico, clorogênico e hidroxibenzóico,
e no extrato de Nannochloropsis
ferúlico e vanilina. O extrato natural de
específica para o ABTS+ (1,3% mi
Os extratos mostraram estabilidade, mantendo o DPPH inibido por 180 min. A enzima α
melhor inibida pelo extrato fenólico de
sintética correspondente apresentou inibição 84% menor. A análise da eficiência dos extratos como 
antioxidantes em diferentes experimentos mostrou que os extratos naturais têm melhor desempenho 
para capturar o radical ABTS+

comparativamente 56% menor. A eficiência das misturas sintéticas foi similar à de extratos naturais 
quanto à captura do radical DPPH e inibição da enzima peroxidase. A análise multivariada confirmou 
o efeito sinérgico dos ácidos fenólicos p
demonstrar que os extratos naturais têm outros compostos, além dos ácidos fenólicos, que atuam 
sinergicamente para prevenir processos oxidativos. Portanto aplicá
efetuar purificação é mais eficiente, principalmente quando o objetivo é inibir processos oxidativos
vivo na fase inicial de formação de radicais livres

Palavras-chave: Microalgas; ABTS+; DPPH; peroxidase, α
multivariada. 
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s ácidos fenólicos são amplamente utilizados devido a demonstrada atividade antioxidante que 
apresentam, além disso, indicativos da capacidade de inibir enzimas torna a aplicação destes 
compostos ainda mais promissora. Muitas vezes processos de purificação de extratos naturais são 
realizados para a obtenção dos ácidos fenólicos isolados, entretanto, a aplicação dos extratos na 
sua forma bruta pode ser mais eficiente por proporcionar o efeito sinérgico de atuação dos seus 
constituintes. Neste estudo o objetivo foi correlacionar a potencialidade de extratos fenólic
microalgas e de misturas sintéticas de ácidos fenólicos, visando contribuir para a aplicação deles em 
diferentes setores da indústria de alimentos ou farmacêutica. A atividade antioxidante foi avaliada 
por ensaios de captura dos radicais livres DPPH e ABTS+, e a capacidade de inibir a atividade 
enzimática das enzimas peroxidase e α-amilase. Os resultados foram expressos como atividade 

) para proporcionar melhor comparação da eficiência da ação dos extratos 
naturais e misturas sintéticas para cada tipo de inibição de processo oxidativo. Como fonte de 
ácidos fenólicos naturais foram utilizadas biomassas das microalgas Nannochloropsi

sp. cujos perfis de ácidos fenólicos foram determinados por cromatografia líquida de alta 
eficiência acoplada ao detector ultravioleta (HPLC-UV) e a confirmação da sua identidade foi 
realizada por cromatografia líquida com detector de massas sequencial (LC
formuladas misturas sintéticas com composição e concentração de ácidos fenólicos idêntica a 
encontrada nos extratos naturais. A técnica de estatística multivariada por análise dos componentes 
principais foi utilizada para avaliar os resultados. O conteúdo fenólico determinado nos extratos 

Nannochloropsis sp. foi 628 μg g-1 e 641 μg g-1, respectivamente. No extrato 
sp. foram encontrados os ácidos gálico, protocatecóico, clorogênico e hidroxibenzóico,

Nannochloropsis sp., além destes, também foram identificados os ácidos siríngico, 
ferúlico e vanilina. O extrato natural de Nannochloropsis sp. apresentou o maior valor de inibição 

(1,3% min-1 μg-1) e inibição da atividade de peroxidase (0,4% mi
Os extratos mostraram estabilidade, mantendo o DPPH inibido por 180 min. A enzima α
melhor inibida pelo extrato fenólico de Spirulina sp. (0,07% min-1 μg-1), enquanto que a mistura 

te apresentou inibição 84% menor. A análise da eficiência dos extratos como 
antioxidantes em diferentes experimentos mostrou que os extratos naturais têm melhor desempenho 

+
, a capacidade de inibição deste radical pelas misturas

comparativamente 56% menor. A eficiência das misturas sintéticas foi similar à de extratos naturais 
quanto à captura do radical DPPH e inibição da enzima peroxidase. A análise multivariada confirmou 
o efeito sinérgico dos ácidos fenólicos presentes nos extratos naturais e contribuiu para a 
demonstrar que os extratos naturais têm outros compostos, além dos ácidos fenólicos, que atuam 
sinergicamente para prevenir processos oxidativos. Portanto aplicá-los como fitoquímicos sem 

ão é mais eficiente, principalmente quando o objetivo é inibir processos oxidativos
na fase inicial de formação de radicais livres. 
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onstrada atividade antioxidante que 
apresentam, além disso, indicativos da capacidade de inibir enzimas torna a aplicação destes 
compostos ainda mais promissora. Muitas vezes processos de purificação de extratos naturais são 

ácidos fenólicos isolados, entretanto, a aplicação dos extratos na 
sua forma bruta pode ser mais eficiente por proporcionar o efeito sinérgico de atuação dos seus 
constituintes. Neste estudo o objetivo foi correlacionar a potencialidade de extratos fenólicos de 
microalgas e de misturas sintéticas de ácidos fenólicos, visando contribuir para a aplicação deles em 
diferentes setores da indústria de alimentos ou farmacêutica. A atividade antioxidante foi avaliada 

, e a capacidade de inibir a atividade 
amilase. Os resultados foram expressos como atividade 

) para proporcionar melhor comparação da eficiência da ação dos extratos 
naturais e misturas sintéticas para cada tipo de inibição de processo oxidativo. Como fonte de 

Nannochloropsis sp. 
sp. cujos perfis de ácidos fenólicos foram determinados por cromatografia líquida de alta 

UV) e a confirmação da sua identidade foi 
quencial (LC-MS/MS). Foram 

formuladas misturas sintéticas com composição e concentração de ácidos fenólicos idêntica a 
encontrada nos extratos naturais. A técnica de estatística multivariada por análise dos componentes 

os resultados. O conteúdo fenólico determinado nos extratos 
, respectivamente. No extrato 

sp. foram encontrados os ácidos gálico, protocatecóico, clorogênico e hidroxibenzóico, 
sp., além destes, também foram identificados os ácidos siríngico, 

sp. apresentou o maior valor de inibição 
ividade de peroxidase (0,4% min-1 μg-1). 

Os extratos mostraram estabilidade, mantendo o DPPH inibido por 180 min. A enzima α-amilase foi 
), enquanto que a mistura 

te apresentou inibição 84% menor. A análise da eficiência dos extratos como 
antioxidantes em diferentes experimentos mostrou que os extratos naturais têm melhor desempenho 

a capacidade de inibição deste radical pelas misturas sintéticas foi 
comparativamente 56% menor. A eficiência das misturas sintéticas foi similar à de extratos naturais 
quanto à captura do radical DPPH e inibição da enzima peroxidase. A análise multivariada confirmou 

resentes nos extratos naturais e contribuiu para a 
demonstrar que os extratos naturais têm outros compostos, além dos ácidos fenólicos, que atuam 

los como fitoquímicos sem 
ão é mais eficiente, principalmente quando o objetivo é inibir processos oxidativos in 

amilase, análise 


