
 
 

CONTEÚDO FENÓLICO E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE FARINHA 
INTEGRAL DE AMARANTO 

 
MAGALHÃES, Bárbara Elizabeth Alves de1; SANTOS, Walter Nei Lopes dos1,2 
 
Conhecido desde a antiguidade, amaranto (Amaranthus spp.) é um 
pseudocereal consumido como farinha, flocos e grãos. É crescente o interesse 
por este alimento e seus produtos, por se tratar de um alimento funcional rico 
em nutrientes, como proteínas, fibras e minerais, e em compostos bioativos 
com propriedades funcionais. Tendo em vista a crescente incorporação de 
amaranto à dieta alimentar, este estudo teve por objetivo investigar o teor de 
compostos fenólicos e a capacidade antioxidante de farinhas integrais de 
amaranto comercializadas em Salvador-BA. As amostras de farinha de 
amaranto, adquiridas em 5 diferentes estabelecimentos comerciais, foram 
homogeneizadas (32 mesh) e submetidas a extração com solução de metanol 
e acetona (8:2 v/v) e agitação a 350 rpm por 75 minutos. Os extratos foram 
filtrados, rotaevaporados e ressolubilizados em 1,5 mL de metanol. O teor total 
de compostos fenólicos totais foi determinado por método colorimétrico 
empregando 100 µL de extrato, 3,1 mL de água ultrapura, 200 µL de reagente 
Folin-Denis e 600 µL de solução de carbonato de sódio 7,5% (v/v), sendo 
mensurada a absorvância após 60 minutos em espectrofotômetro UV-Vis a 760 
nm e a concentração foi calculada utilizando uma curva de calibração de ácido 
gálico e expressa como equivalente de ácido gálico por 100 gramas de farinha 
(mg EAG 100 g-1). A atividade antioxidante in vitro foi determinada 
espectrofotometricamente empregando 100 µL de extrato e 3,9 mL de solução 

de radical DPPH (60 µM), a absorvância foi mensurada após 45 minutos a 515 
nm e foi calculada a porcentagem de inibição do radical livre com base nas 
absorvâncias do branco e das amostras. O teor de compostos fenólicos das 
amostras variou de 62 ± 2 a 128 ± 3 mg EAG 100 g-1 e a porcentagem de 

inibição do radical DPPH variou de 84 ± 2 a 91 ± 1. Desta forma demonstra-se 
que as amostras de farinha de amaranto analisadas são ricas em compostos 
antioxidantes e em bioativos fenólicos, que têm sido associados a potenciais 
efeitos benéficos à saúde. 
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