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Introdução 

Dentre as diversas classes de substâncias 
antioxidantes de ocorrência natural, os compostos 
fenólicos têm recebido atenção nos últimos anos, 
sobretudo por inibirem a peroxidaçõa lipídica e a 
lipooxigenase in vitro. Devido à importância destes 
compostos nos alimentos, faz-se necessário o 
desenvolvimento de métodos eficientes, rápidos, 
padronizados e com mecanismo de ação definido 
para a avaliação de amostras variadas. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um 
método espectrofotométrico para determinaçõao da 
capacidade antioxidante em bebidas empregando o 
radical cátion derivado da amina aromática N,N-
dietil-p-fenilenodiamino (DEPD). O método foi 
aplicado a amostras de chás, infusões e vinhos. 

Resultados e Discussão 

O método foi baseado na oxidação da amina DEPD 

gerando o radical cátion correspondente, DEPD•+
 de 

coloração púrpura (λmáx = 540 nm). Na presença de 
compostos com capacidade antioxidantes (CAO) este 
radical é reduzido levando a atenuação da coloração 
da solução, assim a capacidade antioxidante da 
amostra pode ser estimada. Inicialmente foi avaliada 

geração do radical cátion DEPD•+
 frente aos 

oxidantes Fe
3+
 e S2O8

2-
. Percebeu-se que para um 

intervalo de tempo menor (até 20 min) a cinética de 
geração do radical cátion empregando íons férricos 
foi mais efetiva que os íons persulfato, desta forma 
este oxidante foi selecionado. Os parâmetros 
químicos e físicos do método foram otimizados de 
forma univariada. O pH do meio reacional foi 
avaliado no intervalo de 1,0 a 7,0 em escala  unitária 
considerando dois parâmetros de avaliação: a  
geração do radical e a capacidade de inibição (%I) 
do mesmo. Para tanto, três compostos com 
caracteríssticas antioxidantes e lipo/hidrofilicidade 
distintas foram selecionados para a otimização, 
sendo: àcido gálico (AG), ácido tânico (AT) e ácido 
ascórbico (AA). Os valores de pH intermediários 
(3,0; 4,0 e 5,0) apresentaram os melhores 
resultados, sendo o pH 4,0 selecionado para os 
estudos posteriores. A concentração do DEPD foi 
otimizada em 2 mmol L

-1
 enquanto para o Fe

3+
 foi 

0,2 mmol L
-1
, assim após a mistura com igual 

volume dos reagentes foi estabelecida a proporção 
de 10:1 (DEPD:Fe

3+
), garantindo o excesso da 

amina. O tempo de inibição minimo foi avaliado para 
diferentes compostos, ficando evidente que  
 

 
estrutura química e o grau de hidrofilicidade estão 
associados ao %I do radical. Foram avaliados nesta 
etapa do trabalho 20 compostos distintos dentre 
compostos fenólicos (ácidos fenólicos, flavonóides, 
tiólicos, taninos, compostos glicosilados), tiólicos, 
ácido ascórbico e sulfito de sódio. Açúcares 
redutores (glicose e frutose) e BHT não inibiram o 
radical até 100 mg L

-1
. Os compostos que 

apresentaram menor EC50 (capacidade de inibição 
de 50% do sinal do radical) foram: ácido tânico, 
ácido gálico, dopamina, ácido caféico e cisteína, 
nesta ordem. O efeito da proporção de diferentes 
solventes (metanol, etanol, acetona, DMF, DMSO e 
acetonitrila) foi avaliado quanto à sensibilidade do 
método. Em todos os casos o aumento do teor 
percentual do solvente no meio conduzia a redução 
da inibição do radical. Neste sentido, o ensaio 
empregou água como solvente. Para análise das 
amostras o método empregou ácido gálico como 
referência, as principais características analíticas 
foram: faixa linear de 0,1 a 1,25 mg L
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correspondente a curva analitica %I = 52CAG + 1,9 (r 
= 0,9986), RSD < 1,4% e LOD = 0,014 mg L

-1
. O 

método foi aplicado a amostras de vinhos, chás e 
infusões (N = 15) e os resultados obtidos foram 
comparados com os resultados pelos métodos de 
Folin-Ciocateu (compostos fenólicos totais), ABTS e 
DPPH. As correlações entre os resultados das 
amostras analisadas expressos em equivalantes de 
ácido gálico (mg L

-1
) foram as seguintes: CDEPD = 

0,66CDPPH + 10 (r = 0,9741); CDEPD = 0,98CFolin + 110 
(r = 0,9756) e CDEPD = 1,13CABTS + 37 (r = 0,9871). 
Em geral a maior concordância entre os resultados 
foram para os métodos de Folin-Ciocateau e ABTS.  

Conclusões 

O método espectrofotométrico desenvolvido a partir 

da geração do radical DEPD•+ mostrou-se simples, 

com boa precisão e concordância com outros 

ensaios conhecidos empregados para determinação 

de compostos fenólicos totais e capacidade 

antioxidante. 
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