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REAGENTES 

 

Acetato de sódio trihidratado 

Ácido acético glacial P.A. 

Ácido clorídrico P.A. 

Cloreto férrico hexahidratado 

Sulfato ferroso heptahidratado 

TPTZ (2,4,6-Tris(2-piridil)-s-triazina) (PM= 312,34 g/mol) Sigma Aldrich (T1253 ou 

equivalente)  

 

 

EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS 

 

Balança analítica 

Balão volumétrico 

Papel alumínio 

Pipeta automática (100-1000 µL e 1000-5000 µL) 

Tubos de ensaio 

Agitador de tubos de ensaio (vortex) 

Cubetas de vidro 

Banho-maria 

pHmetro 

Espectrofotômetro 

 

 

PREPARO DE SOLUÇÕES 

 

 

- Solução de HCl 40 mM 

Adicionar 3,34 mL de HCl concentrado em um balão volumétrico de 1 L e completar o 

volume com água mili-Q. Homogeneizar e transferir para um frasco de vidro âmbar. 

Armazenar em temperatura ambiente por tempo indeterminado. 

 

- Solução de TPTZ 10 mM 

Dissolver 0,0314 g de TPTZ em HCl 40 mM e completar o volume para 10 mL em um balão 

volumétrico com HCl 40 mM. Armazenar sob refrigeração por até um mês. 

 

- Solução de Cloreto férrico (FeCl3 - 20 mM) 

Dissolver 0,0539 g de FeCl3 em água mili-Q e completar o volume para 10 mL em um balão 

volumétrico com água mili-Q. Armazenar sob refrigeração por até um mês. 

 



- Solução tampão acetato 0,3 M pH 3,6 

Dissolver 0,3103 g de acetato de sódio em 1,6 mL de ácido acético glacial e completar o 

volume para 100 mL em um balão volumétrico com água mili-Q. Armazenar em temperatura 

ambiente por tempo indeterminado. 

 

- Solução do reagente FRAP 

Misturar 100 mL de tampão acetato 0,3 M, 10 mL da solução de TPTZ e 10 mL da solução de 

cloreto férrico 20 mM. Armazenar em um frasco de vidro âmbar e utilizar imediatamente após 

sua preparação. 

 

- Solução padrão de Trolox 1600 µM 

Dissolver 0,0800 g de Trolox em etanol e completar o volume para 200 mL em um balão 

volumétrico com etanol. Preparar e usar apenas no dia da análise. 

 

 

CURVA PADRÃO DE TROLOX 800 µM 

 

A partir da solução mãe de Trolox (1600 µmol/L), pipetar os volumes listados abaixo da 

solução mãe e completar com etanol em balão volumétrico de 10 mL. Fazer as soluções em 

triplicata. 

Soluções Vol. solução padrão de 

trolox (mL) 

Vol. etanol 

(mL)* 

Concentração final 

(µmol/L) 

1 0,0 10,0 0,0 

2 1,0 9,0 160,0 

3 2,0 8,0 320,0 

4 3,0 7,0 480,0 

5 4,0 6,0 640,0 

6 5,0 5,0 800,0 
* Volume teórico. 

 

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

experimental descrito abaixo. 
 

 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

1 Em tubos de ensaio de 5 a 10 mL (tubos âmbar ou tubos transparentes envolvidos em 

papel alumínio), adicionar: 

 

90 µL das soluções padrões de sulfato ferroso ou de Trolox (no preparo da curva padrão) 

90 µL dos extratos 

 

270 µL de água mili-Q 

2,7 mL do reagente FRAP 

 

2 Agitar por 10 segundos no vortex; 

 

3 Manter em banho-maria a 37 °C, por 30 minutos; 

 



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

(595 nm); 

 

5 Zerar o espectrofotômetro (auto-zero) e colocar o branco (água, reagente FRAP) das 

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

leitura. 

 

6 Realizar leitura em espectrofotômetro a 595 nm. 

 

Observação 1: fazer o branco das amostras em duplicata, os pontos da curva padrão em 

triplicata e os extratos em triplicata. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Curva padrão de Trolox 104 a 800 µM (Abs x [Trolox]). 

 

Observação 2: para calcular o resultado final é só utilizar os valores da absorbância da mistura 

(extratos + água + reagente FRAP) na equação da curva padrão de trolox, os quais 

correspondem aos valores de y. Os valores encontrados correspondem à concentração 

equivalente de trolox em µmol/L.  

 

Para conversão em µmol de trolox equivalente/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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