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Resumo  

Frequentemente são aplicados diferentes métodos de avaliação da atividade antioxidante 

a vários produtos alimentares, não sendo os resultados comparáveis porque envolvem 

procedimentos e mecanismos químicos diferentes.  

O objetivo deste trabalho foi estudar a aplicação de dois métodos (Folin-Ciocalteu e ferric 

reducing/antioxidant power (FRAP)) frequentemente utilizados para avaliação da 

atividade antioxidante (AAO) a cinco frutos (framboesa, morango, cereja, mirtilo e 

amora) extraídos com água. No caso do método FRAP estudou-se a calibração com ácido 

sulfato ferroso, trolox, ácido ascórbico e ácido gálico. Foram avaliadas a linearidade, 

precisão, precisão intermédia, exatidão, a correlação entre os resultados obtidos com os 

vários padrões no caso do FRAP e entre este e o teor total de fenóis determinado pelo 

método de Folin-Ciocalteu. Estabeleceu-se também uma comparação da atividade 

antioxidante entre as amostras de frutos utilizadas. 

Os métodos de Folin-Ciocalteu e FRAP (independentemente do padrão) demonstraram 

excelente linearidade. O de Folin-Ciocalteu revelou uma precisão, expressa em 

coeficiente de variação, entre 1,0% e 18,2%, uma precisão intermédia entre 2,1% e 1,7%, 

e uma exatidão expressa em percentagem de recuperação entre 95,0% e 105% (se não for 

considerada a concentração mais baixa, o valor superior daqueles intervalos baixa muito). 

Aqueles valores para o FRAP (padrão trolox) foram: precisão, entre 0,9% e 6,7%, 

precisão intermédia, entre 1,3% e 5,5%, e exatidão, entre 96,2% e 103,8%. 

A atividade antioxidante avaliada por FRAP está fortemente correlacionada com o teor 

total de fenóis (R2 ≥ 0,89). A ordenação das amostras utilizadas neste trabalho quanto à 

avaliação da atividade antioxidante é amora > mirtilo > framboesa > morango > cereja. 

Pelos resultados obtidos conclui-se ser viável estabelecer equivalências entre os 

resultados obtidos por diferentes métodos. Será importante estender este estudo a outros 

métodos. 

Palavra-chave: métodos de avaliação da atividade antioxidante, FRAP, teor total de 

fenóis, linearidade, precisão e exatidão.  
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Abstract 

Different methods for evaluation of the antioxidant activity have been applied to food 

products, their results not being comparable because of different procedures and chemical 

mechanisms involved. 

The objective of this work was to study the application of two methods (Folin-Ciocalteu 

and ferric reducing/antioxidant power (FRAP)), frequently used to evaluate the 

antioxidant activity, to five fruits (raspberry, strawberry, cherry, blueberry and 

blackberry) extracted with water. In the case of the FRAP method, calibration with ferrous 

sulfate, trolox, ascorbic acid and gallic acid was studied. Linearity, precision, 

intermediate precision, accuracy, the correlation between the results obtained with the 

various standards in the case of FRAP, and between these and the total phenol content 

determined by the Folin-Ciocalteu method, were evaluated. A comparison of the 

antioxidant activity between the fruit samples used was also established. 

The Folin-Ciocalteu and FRAP methods (regardless of the standard) showed high 

linearity. The Folin-Ciocalteu test revealed a precision, expressed as a coefficient of 

variation, between 1.0% and 18.2%, an intermediate precision between 2.1% and 1.7%, 

and an accuracy, expressed as recovery percentage, between 95,0% and 105% (if the 

lowest concentration is not considered, the upper value of those ranges drops greatly). 

Those values for FRAP (trolox as standard) were precision, between 0.9% and 6.7%, 

intermediate precision, between 1.3% and 5.5%, and accuracy, between 96.2% and 103.8 

%. 

The antioxidant activity evaluated by FRAP is strongly correlated with the total phenol 

content (R2 ≥ 0.89). The ordering of the samples used in this work regarding the 

evaluation of antioxidant activity is as follows: blackberry > blueberry > raspberry > 

strawberry > sweet cherry. 

Based on the results obtained, it can be concluded that it is feasible to establish 

equivalences between the results obtained by different methods. It will be important to 

extend this study to other methods. 

Keywords: antioxidant activity evaluation methods, FRAP, total phenol content, linearity, 

precision, and accuracy.  
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1. Introdução 
Os antioxidantes são de grande importância para o nosso organismo porque permitem o 

funcionamento normal do mesmo, no qual devem estar em equilíbrio com a produção dos 

radicais livres, pois se assim não for, várias são as consequências que podem surgir devido 

à produção excessiva de radicais e à falta ou ausência de defesas (Ferreira e Abreu, 2007). 

Várias são as funções desempenhadas pelos antioxidantes. Ao consumirmos produtos 

vegetais e não só, que tenham presentes na sua composição compostos com atividade 

antioxidante tais como polifenóis e seus derivados, flavonoides, tocoferóis, fosfolípidos, 

aminoácidos, ácido fítico, ácido ascórbico, pigmentos e esteróis, protegemos o organismo 

dos potenciais prejuízos provocados pelos radicais livres (Roesler et al., 2007). 

Atualmente buscam-se formas de substituir os antioxidantes sintéticos pelos naturais para 

serem aplicados em várias áreas tais como farmacêutica, cosmética e nutrição, pelo fato 

de estes antioxidantes naturais presentes em frutos, vegetais e cereais anularem os efeitos 

dos radicais livres permitindo assim reduzir a incidência de doenças crónicas e 

degenerativas (Roesler et al., 2007).  

Vários métodos utilizados para a avaliação da atividade antioxidante de hortofrutícolas e 

respetivos derivados são de caráter químico. Frequentemente os resultados obtidos por 

estes métodos apresentam elevadas disparidades. Estas são atribuídas a vários fatores. 

Para além da diferença de procedimentos, outro dos fatores mais apontados como 

responsável por estas disparidades é a diferença de mecanismos químicos envolvidos. 

Assim, os mesmos compostos bioativos podem revelar enormes diferenças quanto à 

atividade antioxidante, o que torna os resultados abundantemente publicados sobre vários 

produtos, de difícil comparação. Com a intenção de obviar a este problema, tem sido 

prática comum a aplicação de dois ou mais métodos em simultâneo.  

1.1. Objetivos 
Vários são os métodos para a determinação da atividade antioxidante in vitro. Por outro 

lado, são abundantes as publicações contendo valores sobre a atividade antioxidante de 

muitos produtos. No entanto, a comparação destes valores, quer sejam provenientes de 

produtos similares quer diferentes, é difícil se não mesmo impossível, não só devido à 

utilização de diferentes métodos, mas também às imensas variações que ocorrem dentro 

de um mesmo método por modificações nos procedimentos, padrões utilizados, solventes 

de extração, etc. 
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O método de Folin-Ciocalteu utilizado para a determinação do teor total de fenóis é 

frequentemente considerado como um método de avaliação da atividade antioxidante 

(Lamuela-Raventós, 2018). Este e o método de ferric reducing/antioxidant power 

(FRAP) são dois dos métodos mais utilizados para a avaliação da atividade antioxidante. 

O método de Folin-Ciocalteu frequentemente utiliza como padrão o ácido gálico. O 

FRAP originalmente utiliza como padrão o Fe2+ (por exemplo, sulfato ferroso), mas 

também têm sido usados o trolox, o ácido ascórbico ou mesmo o ácido gálico. 

Este trabalho teve como objetivos i) fazer um estudo comparativo da aplicação dos 

métodos de Folin-Ciocalteu e FRAP em microplaca à avaliação da atividade antioxidante 

de cinco frutos, através da determinação de parâmetros de desempenho geralmente 

utilizados para a validação de métodos analíticos, tais como linearidade, precisão e 

exatidão, e ainda ii) comparar os resultados obtidos a partir das amostras de frutos pelos 

métodos acima referidos através do estabelecimento de correlações. 
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2. Revisão Bibliográfica 
2.1. A atividade antioxidante 
2.1.1. Radicais livres 

O oxigénio é vital para a sobrevivência de organismos aeróbios. Durante o metabolismo 

aeróbico nas células normais, é gerada a adenosina trifosfato (ATP) e o oxigénio é 

reduzido a água. Contudo, este processo não é perfeito, formando-se, durante o mesmo, 

subprodutos tóxicos na forma de espécies reativas com base no oxigénio e no azoto 

(Kalyanaraman, 2013). Alguns dos agentes reativos patogénicos não apresentam eletrões 

desemparelhados na sua última camada, apesar de participarem nas reações de 

oxirredução e, por essa razão, esses agentes reativos patogénicos não devem ser chamados 

de radicais livres porque este termo não descreve da melhor forma esses agentes 

químicos, sendo mais apropriado chamar-lhes espécies reativas de oxigénio (ERO) e 

espécies reativas de nitrogénio (ERN) (de Vasconcelos et al., 2014).  

A produção destes radicais livres ou ERO e ERN no organismo é contínua. Pequenas 

quantidades no organismo são necessárias à manutenção da vida, desempenhando 

funções fisiológicas tais como na eliminação de microrganismos fagocitados, no controlo 

da pressão sanguínea, na sinalização celular, na apoptose, na fertilização de óvulos e no 

amadurecimento de frutos. A produção excessiva destes produtos provoca um 

desequilíbrio no organismo dando origem a diversas doenças crónicas e cancerígenas 

(Shami e Moreira, 2004; Vasconcelos et al., 2007).  

As alterações que ocorrem no oxigénio levam a formação de radicais livres. As formações 

destes radicais livres podem ser feitas através da partilha de eletrões (necessitam 

compartilhar ou ceder o eletrão desemparelhado com o objetivo de tentar estabilizar-se) 

ou por reduções parciais do oxigénio como é o caso do radical superóxido (O¯₂), peróxido 

de hidrogénio (H₂O₂) e radical hidroxilo (HO˙). Além da capacidade de compartilhar 

eletrões, estas espécies reativas de oxigénio combinam-se umas com as outras e o 

resultado destas combinações são outras espécies reativas como por exemplo a 

combinação entre o oxido nítrico (NO˙) e o radical superóxido (O¯₂) formando o 

peroxinitrito (ONOO¯) e também produtos muito tóxicos (Ribeiro et al., 2005).  

Tanto as espécies reativas de oxigénio, quanto as espécies reativas de azoto, causam danos 

a nível da célula (Vasconcelos et al., 2007). 
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2.1.2. Espécies reativas de oxigénio (ERO) 

Como referido anteriormente, as ERO atuam em várias áreas do nosso organismo 

podendo ser benéficos (no caso de alguns radicais como por exemplo o radical superóxido 

(O¯₂) já referido anteriormente) ou maléficos, dependendo da produção destes radicais 

(se em excesso ou não) tanto para as ERO quanto para as ERN (Vasconcelos et al., 2007).  

Algumas das espécies de radicais de oxigénio nomeadas por López et al, (2007) são: o 

oxigénio singleto (¹O₂), o radical superóxido (O¯₂), o radical hidroxilo (HO˙), o óxido 

nítrico (NO˙), peroxinitrito (ONOO¯), e o radical semiquinona (Q˙).  

 

 

Tabela 1. Algumas espécies reativas de oxigénio e a sua meia-vida.  

Espécies Reativas de Oxigénio Tempo de reação Meia-vida 
Hidroxila (HO˙) 1𝑥𝑥10−9𝑠𝑠 1ns 

Oxigénio Singleto (¹O₂) 1𝑥𝑥10−6𝑠𝑠 1ms 
Superóxido (O¯₂) 1𝑥𝑥10−6𝑠𝑠 1µs 

Peróxido de hidrogénio (H₂O₂)   
1𝑥𝑥10−3𝑠𝑠 1µs 

Fonte: (Carvalho e Neto, 2016) 

 

Na tabela 1estão apresentadas as espécies reativas de oxigénio, o tempo de meia-vida e 

de reação destas espécies, sendo que o radical hidroxilo é o mais patogénico (elevada 

reatividade) de todos devido ao facto de apresentar menor tempo de meia-vida, 1ns 

(nanossegundo) de reação, por outro lado, o peróxido de hidrogénio é menos patogénico 

por apresentar maior tempo de reação e maior-meia vida com 1µs (milissegundo). 

2.1.3. Espécies reativas de azoto (ERN) 

Tal como as espécies reativas de oxigénio (ERO), as espécies reativas de azoto (ERN), 

também são espécies altamente reativas produzidas quando há doenças (ou condições 

para tal) ou após exposição a xenobióticos no metabolismo celular. Temos como exemplo 

das ERN: o anidrido nitroso (N₂O₃), o ácido nitroso (HNO₂), o nitrito (NO₂¯), o nitrato 

(NO₃¯) e o peroxinitrito (ONOO¯). Estas ERN mencionadas são espécies reativas geradas 

pelo metabolismo do óxido nítrico (NO˙) (Rodríguez-Ramos et al., 2010). 

2.1.4. Ação dos radicais livres no organismo 

Os radicais livres são produzidos continuamente no organismo, a sua formação e/ou ação 

pode ocorrer no citoplasma, mitocôndrias, e nas membranas celulares. A formação dos 
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radicais é gerada através de uma série de reações de oxidação-redução nas quais podem 

ceder o eletrão desemparelhado e dessa forma serem oxidados, ou receber um outro 

eletrão e assim serem reduzidos (Shami e Moreira, 2004). As membranas celulares são 

os principais produtores de radicais livres, e esses mecanismos de ação dos radicais 

podem ser favorecidos pelos iões ferro e cobre (Barbosa et al., 2010).  

Shami e Moreira, (2004) explicam que os radicais quando em ação, além das inúmeras 

doenças que podem causar a nível da célula, dependendo da intensidade da exposição, 

esses radicais quando atacam o DNA, o RNA e as proteínas podem gerar citotoxidade, 

alergias, mutagénese e carcinogénese. 

2.1.5. Stresse oxidativo 
O stresse oxidativo é causado por espécies reativas de oxigénio (ERO) que incluem os 

radicais livres. Um radical livre é definido como qualquer átomo, por exemplo de 

oxigénio ou azoto, ou grupo de átomos ou espécies moleculares que contêm pelo menos 

um ou mais eletrões desemparelhados nas camadas externas (Halliwell e Gutteridge, 

1984). O stresse oxidativo é o desequilíbrio entre pró-oxidantes e antioxidantes, e é 

caracterizado pela incapacidade de os antioxidantes endógenos impedirem os danos 

oxidativos causados sobre os tecidos e organismos devido a produção excessiva de 

radicais livres, que são altamente reativos, podendo causar modificação oxidativa nos 

lípidos, proteínas, DNA e RNA, levando à lesão de tecidos e morte de células (Bianchi e 

Antunes, 1999; Barreiros et al., 2006). 

O stresse oxidativo pode estar associado a causas naturais e não naturais. As causas 

naturais são por exemplo os exercícios físicos extremos ou processos de inflamação, as 

causas não naturais estão relacionadas com a presença de xenobióticos (por exemplo, o 

tabaco, etc.) e também várias doenças (Ferreira e Abreu, 2007). Existem também outros 

fatores associados ao stresse oxidativo tais como: temperatura elevada e poluição 

ambiental, dieta inadequada, envelhecimento e estados psicológicos que provocam 

stresse emocional e também as doenças crónicas (diabetes, cancro, etc.) e degenerativas 

(doença de Alzheimer e Parkinson) (Oliveira et al., 2009).  
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Tabela 2. Doenças relacionadas com a geração de radicais livres 

Doenças relacionadas com a geração 
de radicais livres 

 
Cancro  

Artrite  

Catarata  

Diabetes   

Enfisema  

Cardiopatias  

Aterosclerose  

Envelhecimento  

Esclerose múltipla  

Disfunção cerebral   

Inflamações crônicas  

Doenças do sistema imune  

Fonte: (Bianchi e Antunes, 1999) 

Na tabela 2 encontram-se descritas as doenças causadas pela produção excessiva de 

radicas livres que, por serem reativos e patogénicos, alteram ou interferem na estabilidade 

do organismo. O aparecimento destas doenças está relacionado com a produção excessiva 

destas espécies reativas comprovada cientificamente por vários autores.   

Muitas das vezes acredita-se que os radicais livres simplesmente provocam danos 

oxidativos no organismo levando ao aparecimento de muitas doenças, mas é importante 

referir que, apesar dos danos provocados, estas espécies reativas também podem 

contribuir para a defesa e regulação interna no nosso organismo como é o caso do radical 

superóxido. O superóxido (O¯₂) é uma espécie reativa de oxigénio que apesar de ser 

tóxico pode proteger até um certo ponto os organismos desde que não esteja em excesso 

(McCord, 2000).  

2.1.6. Antioxidantes  
Os antioxidantes são substâncias que retardam, previnem ou removem os danos 

oxidativos sofridos por uma determinada molécula, tendo um importante papel na 

redução dos radicais livres. Protegem contra doenças cardíacas, cancro e outras, assim 

como atrasam o processo de envelhecimento (Chib et al., 2020).  A vitamina C, a vitamina 

E, a glutationa, o ácido úrico, e os carotenoides são alguns desses antioxidantes (Shami e 

Moreira, 2004). 

A capacidade antioxidante dos alimentos é de grande importância na qualidade de uma 

dieta, pois, os nutrientes proporcionados pelos alimentos na dieta, principalmente rica em 

frutas e hortaliças, além de exercerem as suas funções vitais, também protegem de forma 
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adequada o organismo contra os radicais livres devido ao seu envolvimento no stresse 

oxidativo. Uma dieta correta é aquela que além de ser rica em antioxidantes, também é 

segura, equilibrada, adequada, completa, suficiente e variada, o que permite reduzir a 

incidência de mortalidade de várias doenças degenerativas (por exemplo o cancro), 

cardiovasculares e cerebrovasculares (Betancourt, 2020).    

Alguns dos frutos e hortícolas com capacidade ou atividade antioxidante são a manga, o 

mamão, o abacaxi, a laranja, a pera, a maçã, a goiaba, o tomate, a batata, o repolho, a 

couve-folha, a couve-flor, a alface, o espinafre, etc. (Melo et al., 2006; Melo et al., 2008).  

2.1.7. Funções, benefícios e papel dos antioxidantes na prevenção de doenças 

Os alimentos naturais, nomeadamente os frutos, verduras e legumes são grandes fontes 

de antioxidantes e por isso é muito importante o seu consumo, e devem ser incorporados 

numa dieta adequada. Muitas famílias optam pelos alimentos industrializados e os fast 

foods deixando assim de consumir os alimentos que são realmente importantes, e a 

consequência disto é a desnutrição e a incidência de doenças não transmissíveis chegando 

a afetar pessoas de todas as idades, inclusive as crianças (Boni et al., 2010).  

Os antioxidantes têm como função não só inibir diretamente os radicais livres, mas 

também aumentar a atividade enzimática que metaboliza produtos químicos citotóxicos 

(Noguchi et al., 2000), e podem ser utilizados na saúde como suplementos nutricionais, 

como conservantes alimentares, em alimentos funcionais apresentando diversos 

benefícios para a saúde, e permitido tratar e prevenir certas doenças como, por exemplo, 

diabetes; podem ser utilizados na estética em cosméticos como ingrediente para evitar o 

envelhecimento cutâneo e também em terapias farmacológicas (López et al., 2007). 

Segundo Pereira e Cardoso, (2012) os compostos de azoto, carotenoides, ácido ascórbico, 

tocoferóis e principalmente os compostos fenólicos e também vários fitoquímicos, são 

encontrados em vegetais frescos nos quais têm atividade antioxidante e desempenham 

funções de proteção contra doenças especialmente o cancro. A vitamina C, a vitamina E, 

o alfa-caroteno,  o licopeno, os polifenóis são as principais fontes de antioxidantes. 
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Tabela 3. Algumas fontes de antioxidante na dieta. 

Alimento    Antioxidante 
Mamão  β-Caroteno 

Brócolos  Flavonoides 
Laranja  Vitamina C 

Chá  Catequina 
Vinho  Quercetina 

Cenoura  β-Caroteno 
Tomate  Carotenoides 

Uva  Ácido 
elágico 

Salsa  Flavonoides 
Morango  Vitamina C 

Curry  Curcumina 
Noz  Polifenóis 

Espinafres  Clorofilina 
Repolho   Taninos 

Fonte: (Bianchi e Antunes, 1999) 

Na Tabela 3 estão presentes algumas fontes de antioxidantes na dieta. Aconselha-se o 

consumo de alimentos em que estejam presentes antioxidantes naturais e os adicionados 

nos alimentos (suplementos alimentares como por exemplo: as vitaminas) no qual 

promovem um efeito protetor no organismo, na prevenção e cura de doenças crónicas não 

transmissíveis (diabetes, cancro, etc.). O uso de plantas ou ervas apresentam funções não 

só para a alimentação como também para o tratamento de diversas doenças (Pereira e 

Cardoso, 2012).   

 

2.1.8. Mecanismos de ação de antioxidantes        

O mecanismo de ação antioxidante está relacionado com a capacidade dos sistemas de 

defesa de sequestrarem os radicais livres, a capacidade de inibir a sua formação in vivo, 

tendo como principais sequestradores de radicais livres: a Glutationa reduzida (GSH), 

ácido úrico, melatonina, melanina e a coenzima Q. Os polifenois, flavonoides, vitamina 

C, E e os carotenoides,  são aguns dos antioxidantes que apresentam capacidade de 

sequestrar os radicais livres de maneira eficiente tornando-os menos reativos. Foi 

observado que estes antioxidantes com capacidade de sequestrar os radicais livres 

permitem inibir a peroxidação lipídica (LDL(lipoproteína de baixa densidade)) como é o 

caso da coenzima Q e da vitamina E, inibir a oxidação de proteinas e os danos causados 

no DNA prevenindo assim contra as doenças que poderão vir a surgir (Bianchi e Antunes, 

1999; Dalvi, 2008). 



9 
 

Foi possível perceber que além dos efeitos destes antioxidantes já mencionados, alguns 

destes antioxidante permitem regenerar outros antioxidantes como é o caso da vitamina 

E regenerada pela vitamina C, ou seja, a vitamina C tem a capacidade de recuperar a 

capacidade antioxidante da vitamina E após perder o seu efeito (Dalvi, 2008). 

  

2.1.9. Sistema de defesa antioxidante  
O consumo de alimentos com atividade antioxidante, especialmente frutas e hortícolas, 

permite proteger e reduzir os riscos de diversas doenças que podem ser ocasionadas pelos 

radicais livre, pelo facto de terem na sua composição compostos antioxidantes (da Silva 

et al., 2015). 

Cotinguiba et al. (2013) dividiram os antioxidantes de acordo com o modo de ação 

(podendo ser primários ou secundários) e classificação (podem ser enzimáticos e não 

enzimáticos). Quanto ao modo de ação, os antioxidantes agem de forma diferente; se, por 

um lado, os primários interrompem a ação dos radicais inibindo ou retardando a oxidação 

doando eletrões (ou hidrogénio) aos radicais, o que permite a estabilidade dos mesmos, 

por outro lado, a ação dos antioxidantes secundários consiste em diferentes mecanismos 

tais como: a ligação a iões metálicos, a inativação das ERO, a conversão de peróxido do 

hidrogénio em espécies não radicais ou a absorção de radiação ultravioleta (Maisuthisakul 

et al., 2007). 

Várias são as formas de defesa utilizadas contra os radicais livres nomeadamente, a 

glutationa, β-caroteno, vitamina E, vitamina C, flavonoides, ubiquinona (coenzima Q), 

ácido úrico e bilirrubina, que representam os antioxidantes não enzimáticos; a superóxido 

dismutase (SOD), catálase e glutationa peroxidase (GPx), que representam antioxidantes 

enzimáticos. Estes componentes antioxidantes do sistema de proteção antioxidante 

podem ser encontrados tanto no organismo como nos alimentos (Vannucchi et al., 1998).  
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Tabela 4. Sistema de defesa antioxidante. 

Antioxidantes não 
enzimáticos 

  Proteínas 
ligantes de 

metais 

  Antioxidantes 
enzimáticos     

Licopeno  Ferritina (ferro)  Catálase 

Glutationa  Albumina (cobre)  Glutationa Peroxidase 
(GPx) 

Bilirrubina  Mioglobina 
(ferro) 

 Superóxido dismutase 
(SOD) 

Vitamina C  Transferrina 
(ferro) 

 
 

Vitamina E  Metalotioneína 
(cobre) 

 
 

Flavonoides  Ceruloplasmina 
(cobre) 

 
 

β-carotenoide     
Ácido úrico     

NADPH e NADH     
Ubiquinona 

(Coenzima Q)       
Fonte: (Vannucchi et al., 1998) 

Vannucchi et al., (1998) apresentam na tabela acima os antioxidantes que fazem parte 

dos sistemas de defesa contra os radicais livres. Estes sistemas antioxidantes são 

compostos por antioxidantes enzimáticos, proteínas que se ligam a metais e antioxidantes 

não enzimáticos. O sistema de defesa antioxidante é formado com o objetivo de controlar 

ou amenizar as espécies reativas de oxigénio e nitrogénio e assim permitir menor 

incidência de doenças não transmissíveis, como por exemplo, o cancro. 

 

2.2. Validação de métodos de análise 
A validação de um método analítico é o processo de demonstração de que é adequado 

para o fim pretendido (Green, 1996). As características de desempenho (performance) de 

um método determinam a adequabilidade para o seu uso pretendido (AOAC, 2005). As 

diretrizes para os procedimentos relativos à validação de métodos de análise têm vindo a 

ser consolidadas, sobretudo a partir das décadas de 1990 e 2000. Embora haja acordo, em 

termos gerais, sobre a avaliação dos parâmetros de validação, há uma significativa 

diversidade acerca da metodologia a empregar (Kollipar, 2011). Este autor faz uma 

comparação de vários guias internacionais. 

Frequentemente para garantir que um método é adequado para validação é importante a 

otimização de parâmetros bioanalíticos tais como padrões de referência, reagentes 
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críticos, curvas de calibração, amostras de controlo de qualidade, seletividade e 

especificidade, sensibilidade, exatidão, precisão, recuperação e estabilidade do analito na 

matriz (USDHH, 2018). 

Vários autores e guias (por exemplo, Green (1996), ICH (2014), USDHHS et al. (2018), 

AOAC (2019)), recomendam que, entre outros parâmetros, se avalie: a especificidade; a 

linearidade; a precisão; a exatidão; o intervalo de concentrações no qual a exatidão, a 

linearidade e precisão são obtidas; estabelecimento dos limites de deteção e de 

quantificação; estabilidade dos reagentes, soluções de amostra, etc., utilizados nos 

estudos de validação; e a robustez. Os limites de deteção e de quantificação são úteis 

apenas para o controlo de impurezas indesejáveis, não sendo necessários para fins de 

especificação da composição (AOAC, 2019). 

No caso do presente estudo, o analito não corresponderá exatamente a uma espécie 

química, mas a um conjunto de compostos que apresentam a propriedade de serem 

antioxidantes.  

A seguir são referidos alguns parâmetros utilizados na prossecução do presente trabalho, 

relacionados com o desempenho e importantes para uma validação interna. A 

apresentação dos parâmetros seguintes baseia-se em AOAC (2019). 

2.2.1. Exatidão 
O termo exatidão geralmente traduz a proximidade do resultado do ensaio relativamente 

ao valor verdadeiro ou aceite como tal. O resultado pode ser um valor individual, a média 

de um conjunto de valores ou a média de muitos conjuntos de valores. Assim deve ser 

sempre especificado se o resultado resulta de um valor individual, uma média de 

duplicados ou de um determinado número de repetições, ou é uma média de um conjunto 

de valores. A diferença entre o resultado assim reportado e o valor aceite como 

verdadeiro, é o desvio nas condições em que o ensaio foi realizado.  

A recuperação é a fração ou percentagem de analito que é recuperado quando a amostra 

de ensaio é conduzida e submetida através da aplicação completa e integral do método. 

Geralmente recorre-se a materiais de referência para a determinação da recuperação. Uma 

recuperação aceitável é função da concentração e do propósito da análise AOAC (2019). 
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2.2.2. Precisão 

2.2.2.1. Precisão da repetibilidade  
A repetibilidade refere-se o grau de acordo dos resultados quando as condições são 

mantidas tão constantes quanto possível, com o mesmo analista, reagentes, equipamentos, 

e instrumentos, sendo as análises efetuadas num curto intervalo de tempo. Geralmente 

refere-se ao desvio padrão de duplicados ou repetições simultâneas. 

2.2.2.1.1. Repetibilidade e repetibilidade intermédia 

O termo repetibilidade é aplicado a parâmetros calculados (por exemplo, desvio padrão, 

variância, coeficiente de variação) a partir de repetições simultâneas, representando a 

mínima variabilidade interna ao laboratório. 

Deve ser distinguida de uma variabilidade também interna ao laboratório, mas mais 

alargada que pode ser induzida através de repetições não simultâneas conduzidas sobre 

amostras de teste idênticas em diferentes dias, por diferentes analistas, com diferentes 

instrumentos e curvas de calibração. Quando esta precisão interna ao laboratório 

intermédia (desvio padrão, variância, ou coeficiente de variação) é utilizada, as condições 

que não foram constantes devem acompanhá-la. Estas repetibilidade intermédia também 

tem sido apelidada de reprodutibilidade interna ao laboratório. Este parâmetro (expresso 

como desvio padrão, variância ou coeficiente de variação) é frequentemente identificado 

como precisão intermédia. 

2.2.2.2. Precisão da reprodutibilidade 
A precisão da reprodutibilidade refere-se ao grau de acordo dos resultados quando as 

condições operativas são tão diferentes quanto possível. Geralmente refere-se ao desvio 

padrão ou coeficiente de variação de resultados sobre a mesma amostra de teste por 

diferentes laboratórios e é por isso frequentemente mencionada como precisão inter-

laboratorial. Geralmente espera-se que envolva diferentes instrumentos, diferentes 

analistas, diferentes dias, e diferentes ambientes laboratoriais, e logo refletirá a máxima 

precisão esperada por um método. 
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3. Materiais e métodos 
3.1. Reagentes 
Reagentes utilizados:    

• 2,4,6-tripyridyl-s-triazine (TPTZ), Acros Organics; 

• Potassium peroxodisulphate (K2S2O8), Acros Organics; 

• Iron (II) Sulfhate 7-hydrate (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹47𝐻𝐻2𝐹𝐹), Panreac; 

• 2,2-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt 

(ABTS), Sigma; 

• 6-hydroxid-2-5-7-8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid (trolox):  

• Acros Organics; 

• L-ácido ascórbico; Acros Organics; 

• 3,4,5-trihydroxybenzoic acid (ácido gálico); Acros Organics; 

• Folin-Ciocalteu phenol reagent (FCR): Panreac; 

• Sodium Carbonate anhydrous (Na2CO3): Panreac; 

• Sodium di-hydrogen Phosphate 2-hydrate PA (NaH2PO42H2O): Panreac;  

• Ferric chloride hexahydrate (FeCl36H2O): Acros Organics. 

3.2. Amostras de frutos 
Numa loja local foram adquiridas amostras de cereja, morango, mirtilo, amora, e 

framboesa devidamente identificados e com a indicação de terem sido produzidos em 

Portugal.  

3.3. Extração 
Aproximadamente 10 gramas de fruto foram triturados no aparelho Precellys Evolution 

(Bertin Instruments, França) nas seguintes condições: capacidade dos tubos, 15 mL; 

quantidade de esferas, 5 g; esferas de cerâmica (óxido de zircórnio) de 1,4 mm de 

diâmetro; agitação, dois períodos de 30 segundos a 6500 rpm intervalados por 30 

segundos de repouso. A seguir juntou-se 10 mL de água desmineralizada com qualidade 

analítica, agitou-se, centrifugou-se (centrífuga Heraeus Sepatech Megafuge 1.0R) a 4 ºC, 

3500 rpm, 20 minutos, e separou-se o sobrenadante; este passo foi repetido cinco vezes 

em cada toma de amostra. Os extratos relativos a cada toma de amostra foram juntos num 

balão volumétrico de 100 mL e o volume deste completado. Para uma total limpidez e 

evitar qualquer turvação, os extratos foram seguidamente divididos para tubos de 

microcentrífuga de 2 mL e centrifugados 10 minutos a 15000 rpm (Hettich modelo MiKro 
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200 (Alemanha)), e o sobrenadante recuperado e guardado a -80 ºC até à sua utilização. 

Cada fruto foi extraído em triplicado. Para análise dos fenóis totais e FRAP, os extratos 

foram diluídos de modo a sua absorvância se situar dentro gama das curvas de calibração. 

3.4. Fenóis totais 
O teor total de fenóis foi avaliado utilizando o método de Folin-Ciocalteau de acordo com 

Lamuela-Raventós (2018) com ligeiras adaptações. 20 µL de solução padrão ou de extrato 

diluído de modo a absorvância se situar dentro da curva de calibração, foram misturados 

com 100 µL de reagente de Folin-Ciocalteau diluído a 1:10 e 75 µL de carbonato de sódio 

(75 g/L) num poço da microplaca de 96 poços. Após duas horas no escuro à temperatura 

ambiente, a absorvância foi medida a 740 nm no leitor de microplacas FluoStar Optima 

(BMG Labtech, Offenburg, Alemanha). Utilizou-se ácido gálico mono-hidratado (1,05-

21,0 mg/100 mL) como padrão para a construção de uma linha de regressão linear. O 

branco consistiu na substituição do volume de extrato ou solução padrão por um igual 

volume de água. A determinação foi efetuada em quadruplicado. O resultado foi expresso 

em mg EAG (equivalentes de ácido gálico) /100 g de produto. Todas as determinações 

foram efetuadas em quadruplicado. 

3.5. FRAP 
O método Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) foi utilizado o procedimento 

descrito por Benzi e Devaki (2018) com ligeiras adaptações. 20 µL de extrato 

devidamente diluído, para a absorvância se situar dentro da curva de calibração, foram 

misturados com 30 microlitros de água num poço de uma microplaca. Adicionou-se 200 

µL do reagente FRAP preparado diariamente, consistindo este em 10 volumes de 300 

mmol/L de tampão de acetato (pH 3,6), 10 volumes de FeCl3 a 20 mmol/L, e um volume 

de 2,4,6-tripyridyl-s-triazine (TPTZ) diluído em ácido clorídrico a 40 mmol/L. O 

complexo TPTZ férrico foi reduzido à sua forma ferro (II) pelos antioxidantes. Após 8 

minutos a 37 oC, a absorvância a 595 nm foi lida no leitor de microplacas FluoStar Optima 

(BMG Labtech, Offenburg, Alemanha). O branco consistiu na substituição do volume de 

extrato ou solução padrão por um igual volume de água. Para a elaboração de uma curva 

de calibração (regressão linear) utilizou-se soluções de sulfato ferroso. Todas as 

determinações foram efetuadas em quadruplicado. O valor de FRAP foi expresso em 

mmol Fe2+/100 g de amostra.  
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3.6. Parâmetros de desempenho dos métodos 
3.6.1. Linearidade 

A linearidade dos métodos foi avaliada a partir dos padrões e das amostras dos frutos. 

3.6.2. Precisão e exatidão 

A precisão foi avaliada através do coeficiente de variação de três concentrações de 

padrões.  A precisão intermédia foi avaliada da mesma forma, com ensaios repetidos em 

dias diferentes. 

A exatidão foi avaliada a partir do cálculo da percentagem de recuperação de três 

concentrações de padrões. (Inicialmente programou-se fazer uma comparação do método 

de microplaca com o método que utiliza um espectrofotómetro com células de 1 mm de 

espessura, mas tal não foi possível devido a motivos operacionais). 
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4. Resultados e discussão 
4.1. Parâmetros associados ao desempenho dos métodos 
4.1.1. Linearidade 

Na Tabela 5 encontram-se os dados relativos às regressões lineares obtidas para os 

métodos de Folin-Ciocalteau e FRAP, utilizando como padrões, no primeiro caso, ácido 

gálico, e no segundo caso, sulfato ferroso, trolox, ácido ascórbico e ácido gálico. Os 

valores apresentados são as médias resultantes de oito curvas. As unidades de 

concentração dos padrões utilizados estão em miligramas de ácido gálico por 100 mL 

para o teor total de fenóis, e micromoles por litro (µmol/L) para qualquer dos padrões do 

FRAP. Os resultados de FRAP aqui expressos em equivalentes de ácido ascórbico ou de 

ácido gálico são frequentemente expressos em massa por unidade de volume, por 

exemplo, miligramas por litro; no entanto, para se poder extrair alguma informação 

quanto às estequiometrias envolvidas, assim como para uma comparação direta entre os 

vários padrões, utilizou-se exclusivamente micromoles por litro (µmol/L). 

Pelos resultados da Tabela 5 verifica-se para as gamas de concentrações utilizadas haver 

uma boa linearidade. Em todos os casos R2 ≥ 0,99, pelo que se se estabelecer este valor 

como critério de aceitação, todas as curvas serão aceites. 

Tabela 5. Dados relativos às calibrações (regressão linear absorvância vs concentração). 

Parâmetro Fenóis 
totais FRAP FRAP FRAP FRAP 

Padrão Ácido 
gálico 

Sulfato 
ferroso Trolox Ácido 

ascórbico 
Ácido 
gálico 

Unidades de 
concentração mg/100 mL µmol/L µmol/L µmol/L µmol/L 

Declive  0,117 0,0023 0,0045 0,0035 0,013 

Ordenada na origem  0,0389 0,0023 0,12912 0,0872 0,0431 

Coeficiente de 
determinação (R2) 0,9936 0,9968 0,9954 0,9941 0,9988 

Critério de aceitação ≥ 0,9900 0,9900 0,9900 0,9900 0,9900 
Gama de 
concentrações  1-20 10-1000 10-500 10-500 10-200 

 

Os dados relativos ao declive sugerem uma estequiometria dupla para o trolox e ácido 

ascórbico relativamente à do sulfato ferroso. Por sua vez a do ácido gálico será tripla da 

do trolox. 
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As Tabelas 6 a 10 apresentam os resultados para avaliação da linearidade dos métodos 

utilizando diferentes amostras.  Como descrito no capítulo sobre a metodologia, estas 

amostras consistiram em cinco extratos aquosos obtidos a partir de cinco frutos. Os 

extratos iniciais foram depois, por tentativa e erro, devidamente diluídos de modo a se 

obter uma concentração que originasse, na análise, uma absorvância situada dentro da 

gama das absorvâncias dos padrões utilizados para a determinação das curvas de 

calibração. Em todas as amostras de frutos verificou-se esta condição ser satisfeita 

coincidentemente para as diluições de cinco, dez e vinte vezes. Provavelmente esta 

coincidência deveu-se à similitude em termos das características dos frutos envolvidos, 

nomeadamente quanto aos parâmetros envolvidos neste trabalho. 

A Tabela 6 mostra os resultados do teor total de fenóis tendo como padrão o ácido gálico. 

Na primeira coluna à esquerda identifica-se o fruto, na segunda a diluição utilizada 

relativamente ao extrato obtido como descrito no capítulo sobre a metodologia, na terceira 

a absorvância medida, na quarta a concentração das diluições, e na quinta o teor de fenóis 

totais equivalente ácido gálico (EAG) em miligramas por 100 gramas de fruto fresco.   

Tabela 6. Fenóis totais. Absorvâncias correspondendo a diferentes concentrações (diluições) de 
extratos de framboesa, morango, amora, cereja e mirtilo. 

Frutos Diluição do 
extrato Absorvância 

Concentração da 
diluição 

(mg EAG/100 ml) 

Concentração no 
fruto 

(mg EAG/100 g) 
Framboesa 20 0,3838 3,0 549 
 10 0,7118 5,8 535 
 5 1,3354 11,1 516 
Morango 20 0,3189 2,4 333 
 10 0,6712 5,4 376 
 5 1,2233 10,1 352 
Amora 20 0,4944 3,9 655 
 10 0,9919 8,2 632 
 5 1,9253 16,2 581 
Cereja 20 0,2281 1,6 255 
 10 0,4834 3,8 300 
 5 0,9831 8,1 319 
Mirtilo 20 0,5139 4,1 683 
 10 0,9311 7,6 641 
 5 1,7893 15,0 629 

 

Os resultados demonstram a linearidade do método nas condições utilizadas, tendo-se 

obtido para os diferentes frutos valores concordantes independentemente das diluições 
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utilizadas. As diferenças devem-se ao erro experimental naturalmente sempre associado 

a uma medição. 

O dito acima relativamente à Tabela 6, também se aplica às Tabelas 7, 8, 9 e 10, 

salvaguardando que estas são agora respeitantes ao FRAP. Os resultados da Tabela 7 

obtiveram-se utilizando-se como padrão o sulfato ferroso e estão expressos (quinta coluna 

a contar da esquerda) em micromoles de Fe2+ (sulfato ferroso hetpa-hidratado) por 100 g 

de peso fresco. Os resultados das Tabela 8 a 10 foram obtidos utilizando-se como padrão, 

respetivamente, o ácido gálico, o trolox e o ácido ascórbico, estando os resultados 

expressos em micromoles a equivalentes a ácido gálico, trolox, e ácido ascórbico 

relativamente a 100 g de peso de fruto fresco. 

Em todos os casos verificou-se haver linearidade independentemente da matriz ou do 

padrão, pelo que é válido a utilização de qualquer um destes procedimentos. 

Tabela 7. Atividade antioxidante avaliada por FRAP utilizando como padrão sulfato ferroso. 
Absorvâncias correspondendo a diferentes concentrações (diluições) de extratos de framboesa, 
morango, amora, cereja e mirtilo. 

Produtos 
naturais 

Diluição 
do 

extrato 
Absorvância 

concentração da 
diluição 

Fe2+ 
(µmol /L de Fe2+) 

Concentração no fruto 
(µmol Fe2+/100 g) 

Framboesa 20 0,3672 132 2443 
 10 0,6967 275 2551 
 5 1,3026 538 2498 
Morango 20 0,3302 116 1604 
 10 0,5979 232 1610 
 5 1,1233 460 1598 
Amora 20 0,4882 184 3092 
 10 0,9506 385 2983 
 5 1,9509 820 2947 
Cereja 20 0,2323 73 1150 
 10 0,4112 151 1188 
 5 0,7331 291 1145 
Mirtilo 20 0,4374 162 2721 
 10 0,8301 333 2793 
 5 1,6348 683 2864 
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Tabela 8. Atividade antioxidante avaliada por FRAP utilizando como padrão ácido gálico. 
Absorvâncias correspondendo a diferentes concentrações (diluições) de extratos de framboesa, 
morango, amora, cereja e mirtilo. 

Fruto 
Diluição 

do 
extrato 

Absorvância Concentração da diluição 
(µmol EAG/L) 

Concentração no 
fruto 

(µmol ET/100 g) 
Framboesa 20 0,3212 21 397 
 10 0,5418 45 421 
 5 0,9451 82 381 
Morango 20 0,3019 24 327 
 10 0,5817 49 340 
 5 1,1296 99 343 
Amora 20 0,4845 40 673 
 10 0,9733 85 655 
 5 1,9887 177 635 
Cereja 20 0,2266 17 263 
 10 0,3881 31 247 
 5 0,7211 62 243 
Mirtilo 20 0,4274 35 586 
 10 0,8122 70 587 
 5 1,4028 124 519 

 

Tabela 9. Atividade antioxidante avaliada por FRAP utilizando como padrão trolox. Absorvâncias 
correspondendo a diferentes concentrações (diluições) de extratos de framboesa, morango, amora, 
cereja e mirtilo. 

Produtos 
naturais 

Diluição 
do 

extrato 
Absorvância 

Concentração 
da diluição 

(µmol ET/L) 

Concentração no fruto 
(µmol ET/100 g) 

Framboesa 20 0,4136 63 1173 
 10 0,7119 127 1178 
 5 1,3001 260 1208 
Morango 20 0,3879 58 799 
 10 0,6871 124 861 
 5 1,1837 234 814 
Amora 20 0,5489 57 952 
 10 1,0398 136 1051 
 5 2,0871 280 1004 
Cereja 20 0,2823 34 536 
 10 0,4181 64 506 
 5 0,7875 146 576 
Mirtilo 20 0,4874 80 1336 
 10 0,8512 160 1346 
 5 1,6560 339 1423 
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Tabela 10. Atividade antioxidante avaliada por FRAP utilizando como padrão ácido ascórbico. 
Absorvâncias correspondendo a diferentes concentrações (diluições) de extratos de framboesa, 
morango, amora, cereja e mirtilo. 

Produtos 
naturais 

Diluiçã
o do 

extrato 
Absorvância 

Concentração 
da diluição 

(µmol EAA/L) 

Concentração no fruto AA 
(µmol EAA/L) 

Framboesa 20 0,3044 62 1152 
 10 0,4915 116 1072 
 5 0,9532 247 1148 
Morango 20 0,2997 61 843 
 10 0,5061 120 831 
 5 0,9539 248 860 
Amora 20 0,4150 94 1572 
 10 0,7807 198 1534 
 5 1,5917 430 1544 
Cereja 20 0,1997 32 507 
 10 0,3418 73 573 
 5 0,6037 148 581 
Mirtilo 20 0,3680 80 1346 
 10 0,6685 166 1394 
 5 1,1866 314 1318 

 

4.1.2. Precisão e exatidão 
4.1.2.1. Método de Folin-Ciocalteu 

A Tabela 11 apresenta os dados relativos à precisão e a exatidão do método Folin-

Ciocalteu para determinação do teor de fenóis totais utilizando o ácido gálico como 

padrão. A precisão, tal como expressa pelo coeficiente de variação em percentagem, está 

largamente abaixo dos 10% para as amostras de controlo com concentrações de 10,0 e 

18,0 mg/100 mL (C2 e C3), quer no próprio dia quer entre dias diferentes, ou seja, 

respetivamente, precisão e precisão intermédia. Contudo, no caso da concentração mais 

baixa (C1), embora não tendo ultrapassado os 18,2%, o coeficiente de variação apenas 

num dois dias foi inferior a 10%, sendo para os dias combinados (precisão intermédia) de 

12,1%. A maior variação ocorreu para C1.  

Quanto à exatidão do método, expressa como percentagem de recuperação, variou entre 

95,0% e 110,0 % quer no mesmo dia, quer entre dias diferentes. Considerando apenas C2 

e C3, este parâmetro variou entre 97% e 103%. Tal como ocorreu para a precisão, a maior 

variação verificou-se para a concentração mais baixa (C1). 
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Tabela 11. Precisão e exatidão do método de Folin-Ciocalteu. 

Ácido gálico C1 C2 C3 
Concentração nominal (mg/100 mL) 2,0 10,0 18,0 
Dia 1    

Média (mg/100 mL) 1,9 9,7 17,5 
Desvio padrão (mg/100 mL) 0,3 0,4 0,2 

Coeficiente de variação (%) 15,8 4,1 1,1 
Recuperação (%) 95,0 97,0 97,2 
n 4 4 4 

Dia 2    

Média (mg/100 mL) 2,1 9,7 17,4 
Desvio padrão (mg/100 mL) 0,3 0,7 0,3 

Coeficiente de variação (%) 14,3 7,2 1,7 
Recuperação (%) 105,0 97,0 96,7 
n 4 4 4 

Dia 3    

Média (mg/100 mL) 2,1 10,2 18,3 
Desvio padrão ((mg/100 mL)) 0,2 0,3 0,7 

Coeficiente de variação (%) 9,5 2,9 3,8 
Recuperação (%) 105,0 102,0 101,7 
n 4 4 4 

Dia 4    

Média (µmol/L) 2,2 10,3 18,1 
Desvio padrão (mg/100 mL) 0,4 0,1 0,3 

Coeficiente de variação (%) 18,2 1,0 1,7 
Recuperação (%) 110,0 103,0 100,6 
n 4 4 4 
Dias combinados    

Média inter (mg/100 mL) 2,1 10,0 17,8 
Desvio padrão (mg/100 mL) 0,3 0,4 0,4 

Coeficiente de variação (%) 12,1 3,8 2,1 
Recuperação (%) 103,8 99,8 99,0 
n 16 16 16 

 

4.1.2.2. Método de FRAP 

A Tabela 12 sumaria a precisão e a exatidão do método FRAP utilizando o trolox como 

padrão. A precisão, tal como expressa pelo coeficiente de variação em percentagem, está 

largamente abaixo dos 10% para todas as amostras de controlo, quer no próprio dia quer 

entre dias diferentes, ou seja, respetivamente, precisão e precisão intermédia.  
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Quanto à exatidão do método, a recuperação variou entre 96,2% e 100,4% quer dentro 

das sessões individuais de ensaios (mesmo dia) quer entre todas as sessões de ensaios (em 

dias diferentes). 

Tabela 12. Precisão e exatidão do FRAP utilizando trolox como padrão. 

Trolox C1 C2 C3 

Concentração nominal (µmol ET/L) 50 200 450 

Dia 1    

Média interna (µmol ET/L) 48,1 200,6 451,0 

Desvio padrão (µmol ET/L) 2,6 3,5 9,5 
Coeficiente de variação (%) 5,4 1,7 2,1 
Recuperação (%) 96,2 100,3 100,2 
n 4 4 4 

Dia 2    

Média interna (µmol ET/L) 51,6 201,5 451,9 

Desvio padrão (µmol ET/L) 3,4 2,1 4,5 
Coeficiente de variação (%) 6,6 1,0 1,0 
Recuperação (%) 103,2 100,8 100,4 
n 4 4 4 

Dia 3    

Média interna (µmol ET/L) 50,1 200,5 447,1 

Desvio padrão (µmol ET/L) 3,2 4,7 5,5 
Coeficiente de variação (%) 6,4 2,3 1,2 
Recuperação (%) 100,2 100,3 99,4 
n 4 4 4 

Dia 4    

Média interna (µmol ET/L) 51,9 200,5 453,0 

Desvio padrão ((µmol ET/L)2) 3,5 3,1 4,3 
Coeficiente de variação (%) 6,7 1,5 0,9 
Recuperação (%) 103,8 100,3 100,7 
n 4 4 4 
Dias combinados    

Média interna (µmol ET/L) 50,4 200,8 450,8 

Desvio padrão ((µmol ET/L)2) 3,2 3,4 6,0 
Coeficiente de variação (%) 5,5 1,7 1,3 
Recuperação (%) 100,9 100,4 100,2 
n 16 16 16 
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4.2. Comparação dos valores obtidos pelos diferentes métodos para os 
diferentes frutos 

No gráfico da Figura 1 correlaciona-se os valores de FRAP obtidos para os diferentes 

frutos expressos nos diferentes padrões. Em abcissas tem-se como padrão o Fe2+para o 

qual o método foi inicialmente desenvolvido e segundo certos autores, o padrão que deve 

ser utilizado neste método, e nas ordenadas tem-se os outros padrões (ácido ascórbico, 

trolox e ácido gálico). Pelas linhas de regressão mostradas assim como pelos coeficientes 

de determinação, verifica-se haver uma elevada correlação entre dados dos vários 

padrões. Logo será possível fazer a conversão dos resultados para os valores de FRAP 

obtidos com qualquer um dos padrões para os outros três. 

 

Figura 1. Relação entre a AAO medida nos vários frutos avaliados por FRAP, utilizando como 
padrão F2+ (abcissas) e os outros padrões (ordenadas: Trolox, ácido gálico e ácido ascórbico. 

 

O declive similar entre o trolox e o ácido ascórbico dever-se-á a uma estequiometria 

também similar em que um mesmo número de moles reduzem igual número de moles de 

Fe2+. Já havia sido observado (Tabela 5) que os declives das curvas de calibração destes 

dois padrões têm valores próximos. O declive do ácido gálico no gráfico da Figura 1 

dever-se-á ao facto de este ter uma estequiometria diferente da do ácido ascórbico e do 

trolox. O declive da curva de calibração do ácido gálico (Tabela 5) demostra uma maior 
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sensibilidade pelo que deverá a ser necessário um menor número de moles de ácido gálico 

para reduzir uma mesma quantidade de moles de Fe2+ pelo ácido ascórbico ou trolox. 

No gráfico da Figura 2 apresenta-se a correlação entre os valores de FRAP obtidos com 

os vários padrões e os valores de fenóis totais. Como se pode observar pode pelas linhas 

de regressão e coeficientes de determinação (R2), verifica-se haver uma elevada 

correlação. Considerando que os coeficientes de correlação (R) são mais elevados que os 

de determinação, mais de 90% dos valores de FRAP serão explicados pela concentração 

em fenóis totais tal como medida pelo método de Folin-Ciocalteu.  

Figura 2. Relação entre os valores de fenóis totais e os de FRAP expresso segundo os vários padrões. 

4.3. Comparação entre os diferentes frutos 
A Figura 3 compara a atividade antioxidante expressa em valores de FRAP utilizando os 

vários padrões e de teor total de fenóis. Acentua-se que estes valores foram determinados 

em apenas uma amostra de cada um dos frutos produzidos em Portugal e adquiridos no 

comércio, pelo que não se pretende nem se poderá fazer qualquer uma generalização. Pelo 

aspeto global do gráfico verifica-se haver uma concordância relativa entre os resultados 

obtidos, o que será de esperar considerando as correlações anteriormente discutidas. 

Quanto às amostras utilizadas, estas podem ser ordenadas na seguinte sequência quanto 
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à atividade antioxidante medida neste trabalho: amora > mirtilo > framboesa > morango 

> cereja.  

Assim, os procedimentos de análise estudados neste trabalho podem ser utilizados para 

estabelecer comparações quanto à atividade antioxidante entre os frutos utilizados e 

avaliar possíveis influências sobre a atividade antioxidante de fatores tais como 

variedade, condições culturais, conservação pós-colheita, etc. 

 

 

Figura 3. Comparação dos valores de FRAP e de fenóis totais entre os vários frutos. 
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5. Conclusões 
Tal como anteriormente enunciado, este trabalho teve como objetivo fazer um estudo 

comparativo da aplicação dos métodos de Folin-Ciocalteu e FRAP em microplaca 

aplicados à avaliação da atividade antioxidante de cinco frutos, através da avaliação de 

alguns parâmetros de desempenho, tais como linearidade, precisão e exatidão, e da 

comparação dos resultados obtidos das amostras de frutos. 

Conclui-se que os métodos e Folin-Ciocalteu e de FRAP, com os padrões utilizados neste 

trabalho, tiveram uma excelente linearidade na gama de concentrações utilizada, assim 

como uma boa precisão, precisão intermédia e exatidão (precisão entre 1,0% e 18,2%; 

precisão intermédia entre 2,1% e 1,7%; exatidão entre 95,0% e 105%), nas condições 

utilizadas. Também se conclui que houve uma forte correlação entre o teor de fenóis totais 

e de FRAP, através dos respetivos valores para as amostras utilizadas neste trabalho. Para 

além do Fe2+, o FRAP pode ser utilizado com o trolox, ácido gálico ou ácido ascórbico 

como padrões, uma vez que qualquer deles, demonstrou boa linearidade, e uma elevada 

correlação dos resultados obtidos com qualquer dos outros três. 

Aqueles valores para o FRAP (padrão trolox) foram: precisão, entre 0,9% e 6,7%, 

precisão intermédia, entre 1,3% e 5,5%, e exatidão, entre 96,2% e 103,8%. 

O foco nos parâmetros de desempenho avaliados neste trabalho impediu que outros 

também o tivessem sido. No entanto, a consistência dos resultados obtidos implica pelo 

menos uma suficiente estabilidade de reagentes e das preparações das amostras, assim 

como uma suficiente robustez.  

Este estudo poderá ser aprofundado de várias formas como por exemplo, comparando os 

resultados obtidos em microplaca e em célula de 1 cm de espessura, estudos inter-

laboratoriais, (esta foi apenas uma contribuição para uma validação interna), utilização 

de outros solventes de extração (para além de água), inclusão de outros métodos de 

determinação da atividade antioxidante tais como TEAC, DPPH, ORAC, etc., e mesmo 

avaliar a possibilidade de construção de um algoritmo, que, com a introdução de alguns 

dados (solvente de extração, procedimento, condições de ensaio, etc.), se possa converter 

os resultados abundantemente publicados para um mesma medida de expressão da 

atividade antioxidante.   
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