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Introdução 

Polifenóis (PF’s) são compostos de caráter 
redutor e estão amplamente distribuídos no reino 
vegetal. Quando os PF’s são adicionados em 
soluções dos complexos de Fe(III)/1,10-fenantrolina, 
Fe(phen)3

3+, ocorre redução de Fe(III) a Fe(II), 
formando complexos de Fe(phen)3

2+ (log  = 23)1 
cujos valores de absorbância (A) são proporcionais 
à concentração dos PF’s.  

Neste estudo, um método espectrofotométrico foi 
desenvolvido para determinar o teor total de 
polifenóis (TTP), expresso em ácido pirogálico (AP), 
em amostras de extratos aquosos vegetais. O 
ensaio foi baseado no uso dos complexos de 
Fe(phen)3

3+ para a quantificação de taninos em 
amostras de cervejas2. Os resultados obtidos foram 
comparados com reagente de Folin-Ciocalteu (FC)3. 

Resultados e Discussão 

Soluções estoque de phen 16,5 mM, EDTA 10 
mM, ácido pirogálico 0,8 mM e tampão pH 4,6 HAc 
0,25 M/NaAc 0,20 M (todos Merck) foram 
preparadas em água (osmose reversa). Solução de 
Fe(ClO4)3, 10 mM foi sintetizada e padronizada 
conforme descrita anteriormente4. Reagente de 
Folin-Ciocalteu (FC) foi preparado como descrito na 
Farmacopeia Brasileira3 (FB). 

Uma curva analítica típica foi obtida transferindo-
se 0,4-2,5 mL de solução diluída de AP 40 M para 
tubos de ensaio contendo 2,5 mL Fe(ClO4)3 10 mM. 
Os tubos foram colocados em banho-maria (80º C, 
20 min) e depois as soluções foram transferidas 
para balões volumétricos (25,0 mL) adicionando-se 
solução tampão pH 4,4 (2,5 mL), phen 16,5 mM (5,0 
mL) e EDTA 10 mM (2,5 mL), completado-se o 
volume com água. Após resfriamento, as medições 
de A foram realizadas em 511 nm (Figura 1).  

Os extratos vegetais aquosos foram obtidos 
segundo a FB3. O método de adição de padrão foi 
aplicado em todas as análises: 100 L do extrato 
foram transferidos para 5 tubos de ensaio. A partir 
do segundo tubo adicionaram-se 0,4-1,6 mL de 
solução de AP 40 M. Em seguida, o procedimento 
descrito na obtenção da curva analítica foi repetido.  

O valor do teste t emparelhado obtido (0,381; P = 
0,05)5 revela que não há diferença significativa para 
os extratos analisados com os dois reagentes 
(Tabela I). As taxas de recuperação (0,34-3,3 M 

AP) obtidas com Fe(phen)3
3+ variaram de (95 ± 8)%, 

indicando que o efeito de matriz não é critico. 
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Figura 1. Espectro das soluções: Fe (III) 1,0 mM + 
phen 3,3 mM + EDTA 1,0 mM + tampão HAc/NaAc. 
Medições de A511 nm; água como referência. 
 

Tabela I. TTP em extratos vegetais*. 

Extrato FC Fe(phen)3
3+

Stachytarpheta cayennensis 1,90 ± 0,05 1,70 ± 0,04 

Plantago major L. 1,20 ± 0,08 0,90 ± 0,13 

Annona muricata 1,90 ± 0,06 1,06 ± 0,80 

Cosfus spicatus  0,57 ± 0,08 0,63 ± 0,20 

Casearia sylvestris Swartz 1,90 ± 0,14 1,40 ± 0,30 

Bauhinia Splendens  1,42 ± 0,14 1,43 ± 0,03 

Himatanthus sucuuba  0,57 ± 0,06 0,46 ± 0,04 

Hymenaea coubaril L. 1,41 ± 0,19 1,43 ± 0,50 

Lippia grandis Schauer 2,35 ± 0,10 2,71 ± 0,02 

*Resultados expressos em g AP/100 g material seco (média de três determinações).  

Conclusões 

Os complexos de Fe(phen)3
3+ podem ser usados 

para determinar o TTP em extratos vegetais. 
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