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DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE PELA CAPTURA 

DO RADICAL LIVRE ABTS+• 
 

 

REAGENTES 

 

- Álcool etílico P.A. 

- ABTS (2,2’- azino-bis(3-ethylbenzo-thiazoline-6-sulfonic acid) diammoninum salt)  

(PM= 548,68) - Sigma Aldrich (A1888) 

- Persulfato de potássio (PM= 270,30) 

- Trolox (Hidroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) 

(PM= 250,29) Sigma Aldrich (238813) 

- Extratos das amostras 

 

 

EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS 

 

Balança analítica 

Balão volumétrico 

Frasco de vidro âmbar 

Papel alumínio  

Pipeta automática 

Tubos de ensaio 

Agitador de tubos de ensaio (vortex) 

Cubetas de vidro 

Espectrofotômetro 

 

 

PREPARO DAS SOLUÇÕES 

 

- Solução estoque de ABTS 7 mM 

Dissolver 0,1920 g de ABTS em água mili-Q e completar o volume para 50 mL em um balão 

volumétrico com água mili-Q, homogeneizar e transferir para um fraco de vidro âmbar, 

devidamente etiquetado. Armazenar sob refrigeração por até um mês. 

 

- Solução de persulfato de potássio 140 mM 

Dissolver 0,3784 g de persulfato de potássio em água mili-Q e completar o volume para 10 

mL em um balão volumétrico com água mili-Q, homogeneizar e transferir para um frasco de 

vidro âmbar devidamente etiquetado. Armazenar em temperatura ambiente por até um mês. 

 

- Preparo do radical ABTS•+ 

Misturar 5 mL da solução estoque de ABTS com 88 µL da solução de persulfato de potássio. 

Manter a mistura no escuro, à temperatura ambiente, por 16 horas. Em seguida, diluir 1 mL 

desta mistura em álcool etílico (cerca de 70 a 90 mL) até obter uma absorbância de 0,70 ± 

0,05 nm a 734 nm. Preparar e usar no dia da análise. 



- Solução padrão de Trolox 2 mM 

Dissolver 0,025 g de Trolox em álcool etílico e completar o volume para 50 mL em um balão 

volumétrico com álcool etílico. Preparar e usar apenas no dia da análise. 

 

 

CURVA PADRÃO DE TROLOX (2 mM) 

 

A partir da solução mãe de Trolox (2 mM), pipetar os volumes listados abaixo da solução mãe 

e completar com etanol em balão volumétrico de 10 mL. Preparar as soluções em triplicata. 

 

Soluções Solução mãe  

(mL) 

Etanol  

(mL)* 

Concentração final  

(µM) 

1 0,5 9,5 100 

2 2,5 7,5 500 

3 5,0 5,0 1000 

4 7,5 2,5 1500 

5 10 0 2000 
* Volume teórico. 

 

- Após o preparo das soluções de Trolox e dos extratos das amostras, realizar o procedimento 

experimental descrito abaixo. 

 

 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

1 Em tubos de ensaio de 5 a 10 mL, envolvidos em papel alumínio, adicionar: 

 

3,0 mL da solução diluída de ABTS + 

 

30 µL de Trolox (na elaboração da curva padrão) ou  

30 µL dos extratos das amostras 

 

2 Agitar por 10 segundos no vortex; 

 

3 Repousar por 6 minutos, à temperatura ambiente; 

 

4 Ligar o espectrofotômetro 30 minutos antes da leitura, no comprimento de onda adequado 

(734 nm); 

 

5 Zerar o espectrofotômetro (auto-zero) e colocar o branco (apenas etanol) das amostras 

nas duas cubetas. Deixar a cubeta de referência (R) com o branco durante a leitura; 

 

6 Ler a absorbância da solução controle de ABTS (para o cálculo da % de inibição) e da 

mistura em espectrofotômetro a 734 nm. 

 
 
 
 



 

 
 

Figura 1. Curva padrão de Trolox (% inibição x [Trolox]). 

 

 

Observação 1: Para construção dessa curva é preciso calcular a porcentagem de inibição do 

Trolox em relação ao radical ABTS. 

(% inibição = (Abs controle - Abs final da mistura Trolox + ABTS) / Abs controle). 

 

 

Observação 2: para calcular o resultado final é preciso calcular a % de inibição dos extratos 

em relação ao radical ABTS, e depois, utilizar esses valores na equação da curva padrão de 

Trolox, os quais correspondem aos valores de y. Os valores encontrados corresponde à 

concentração de Trolox equivalente em µmol/L.  

 

Para conversão em µmol equivalente de trolox/g de amostra é preciso considerar o peso da 

amostra, o volume de solvente, e as diluições utilizadas para fazer os extratos. 
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y = 0,0004x + 0,0084

R² = 0,9989
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