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Introdução 

É cada vez mais intensa a busca por alimentos que 

apresentem, além do valor nutritivo básico, aspectos 

funcionais (como os antioxidantes) que possam 

auxiliar na proteção e tratamento de doenças, já que 

antioxidantes são substâncias que mesmo 

presentes em pequenas concentrações, são 

capazes de prevenir ou retardar significativamente a 

oxidação de materiais facilmente oxidáveis
1
. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar a capacidade antioxidante de farinhas 

alimentícias, tais como gergelim, linhaça, aveia, 

trigo, soja, milho e girassol, além do açafrão. 

Resultados e Discussão 

Os extratos metanólicos foram obtidos, usando 
extração contínua em Soxhlet, e em seguida o 
conteúdo total de fenóis (Folin-Ciocalteu, Tabela 1) 
foi determinado nesses extratos e a capacidade 
antioxidante dos mesmos foi medida, usando os 
métodos DPPH

•
, FRAP e CUPRAC. 

 

Tabela 1. Conteúdo total de fenóis dos extratos metanólicos das 

farinhas obtidas. 

Extratos 
metanólicos 

Total de fenóis  
(mg EAG/g de extrato seco) 

Gergelim 42 ± 3 
Linhaça 31 ± 3 
Aveia 35 ± 4 

Açafrão 119 ± 2 
Girassol 94 ± 6 

Milho 49 ± 2 
Trigo 53 ± 6 
Soja 37 ± 4 

 
O extrato metanólico de açafrão apresentou maior 
conteúdo total de fenóis, enquanto os extratos de 
linhaça e aveia apresentaram os menores valores. 
Como o reagente de FC pode ser reduzido por 
compostos não-fenólicos, avaliou-se a capacidade 
antioxidante das farinhas obtidas por outros 
métodos DPPH

•
, FRAP e CUPRAC (Figura 1 e 

Tabela 2). A Figura 1 mostra a atividade 
antioxidante dos extratos metanólicos em 
porcentagem, para um tempo de 30 min (n = 3).  
O extrato metanólico do girassol apresentou um 
maior potencial antioxidante em relação aos outros 
extratos estudados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Porcentagem da atividade antioxidante dos extratos 
das farinhas obtidas em comparação com ácido gálico (padrão).  

 
 

Tabela 2. Capacidade antioxidante dos extratos metanólicos 
obtidos pelos métodos FRAP e CUPRAC. 
 

Extratos 
metanólicos 

FRAP 
(umol Trolox/ g 
de extrato seco) 

CUPRAC  
(umol Trolox/ g 
de extrato seco) 

Gergelim 158 ± 10 491 ± 14 
Linhaça 43 ± 0 336 ± 73 
Aveia 83 ± 2 671 ± 48 

Açafrão 979 ± 60 1741 ± 50 
Girassol 1230 ± 34 1676 ± 42 

Milho 99 ± 1 567 ± 43 
Trigo 124 ± 6 827 ± 67 
Soja 99 ± 6 602 ± 14 

    

O extrato metanólico de girassol foi o que 
apresentou maior capacidade antioxidante em 
relação aos extratos avaliados em FRAP, já no 
método CUPRAC o extrato metanólico que se 
destacou foi o de açafrão. A análise dos resultados 
de FRAP e CUPRAC, permite evidenciar que o 
extrato metanólico de linhaça obteve o menor valor 
de capacidade antioxidante para ambos os métodos 
avaliados. 

Conclusões 

Todos os extratos metanólicos avaliados 
apresentaram atividade antioxidante in vitro, 
destacando-se os extratos de girassol e açafrão.  
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