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Introdução
A determinação da capacidade antioxidante é uma 
demanda atual em áreas estratégicas como 
qualidade de alimentos, planejamento de fármacos,
avaliação de substâncias biologicamente ativas e 
investigações sobre estresse oxidativo. Contudo, 
apesar da variedade de métodos analíticos 
disponíveis, aspectos relacionados à padronização 
e concordância dos resultados são alguns dos 
principais problemas encontrados. Desta forma, 
objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de 
um método que fosse simples, rápido e sensível 
para determinação da capacidade antioxidante 
baseada na inibição da oxidação da tiamina 
(vitamina B1) a tiocromo mediada pelo Fe(CN)6

3-

em meio básico.

Resultados e Discussão
O método consiste na inibição da formação do 
tiocromo (exc = 380 nm e em = 440 nm), produto da
oxidação da tiamina pelo Fe(CN)6

3- em meio básico 
(Fig. 1). Espécies que possam reagir com o 
Fe(CN)6

3- reduzem a formação do tiocromo e por 
consequência levam a diminuição da fluorescência.
Para otimização do método proposto foi empregado 
ácido gálico (AG) como referência e o percentual de 
inibição (%IF) como resposta analítica.

Figura 1. Reação de formação do tiocromo e efeito da ordem de
adição dos reagentes.

O primeiro parâmetro avaliado foi à ordem de 
adição dos reagentes. Foi verificado que se a 
mistura fosse tiamina + Fe(CN)6

3- + AG a reação de 

inibição não teria se processado (Fig. 1), em função 
do oxidante reagir previamente com a tiamina. 
Contudo, quando a ordem avaliada foi: AG + 
Fe(CN)6

3- + tiamina ocorreu redução linear do sinal 
em função da concentração de AG (Fig. 1). O 
estudo cinético mostrou que a reação se 
estabilizava em 5 min. O pH do meio foi otimizado 
a partir de três sistemas tampão: carbonato (9 a 
11), borato (8 a 10) e Brintton-Robinson (9 a 12). Os 
melhores resultados foram obtidos com tampão 
carbonato 0,1 mol L-1 em pH 9. Para o sucesso do 
método o oxidante, Fe(CN)6

3- deve estar em 
excesso, mas a redução de parte deste, deve 
influênciar na taxa de formação do tiocromo, 
refletindo na dimuição da fluorescência medida. 
Neste sentido, a razão [Fe(CN)6

3-]/[tiamina] foi 
avaliada. Verificou-se que o valor ótimo da relação 
foi cerca de 20 vezes, correspondendo a 0,33 mol 
L-1 (tiamina) e 6,50 mol L-1 (Fe(CN)6

3-). Nestas 
condições o método apresentou faixa linear de 
0,075 a 0,30 mg L-1 correspondente a curva %IF = 
159CAG + 2,4 (r = 0,9986), RSD < 2,3% e LOD (3) 
= 0,020 mg L-1. O método proposto foi aplicado na
determinação da capacidade antioxidante em
diferentes amostras, como: chás e infusões (n = 7), 
vinhos tintos (n = 3) e vinhos branco (n = 3). Os 
resultados obtidos foram confrontados com os 
métodos de Folin-Ciocateau (compostos fenólicos 
totais), ABTS e DPPH. A correlação entre os 
resultados obtidos para os diferentes métodos foi: 
Ctiocromo = 0,86CFolin + 32 (r = 0,9792); Ctiocromo = 
1,37CABTS - 27 (r = 0,9866) e Ctiocromo = 0,83CDPPH + 
45 (r = 0,9795) indicando coerência entre os
mesmos. Aplicando ANOVA não foi observada
diferença significativa entre os resultados obtidos
para os diferentes métodos para 95% de confiança.

Conclusões
O método proposto mostrou-se rápido, sensível e 
simples para determinação da capacidade 
antioxidante em bebidas e os resultados obtidos 
foram estatisticamente concordantes com métodos
já estabelecidos na literatura especializada.
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