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RESUMO 

 

Este trabalho descreve o desenvolvimento e aplicações práticas de uma nova e simples 

metodologia eletroquímica para a determinação da capacidade antioxidante de moléculas 

modelo específicas e/ou algumas amostras complexas de alimentos normalmente consumidas 

no Brasil. Outros sistemas de interesse teórico ou tecnológico também foram investigados. 

O método se baseia no uso de uma quantidade conhecida de um íon inorgânico como 

oxidante e na determinação cronoamperométrica de sua concentração remanescente após 

reação com as espécies antioxidantes de interesse. Contudo, testes iniciais para diferentes 

marcas comerciais de sucos de laranjas usando Fe3+ como oxidante (ensaio FRAP 

modificado), só obtiveram êxito quando o antioxidante apresenta um comportamento 

eletroquímico totalmente irreversível como, por exemplo, o ácido ascórbico. Para superar esse 

problema, o ensaio foi então desenvolvido usando o Ce4+ como oxidante (ensaio CRAC) uma 

vez que sua redução após reação pode ser realizada em 0,8 V vs Ag/AgCl, uma região de 

potencial na qual não ocorre a redução das espécies formadas pela oxidação reversível ou 

quase reversível do antioxidante. Devido ao elevado potencial anódico requerido quando o 

Ce4+ é usado, foi necessário um filme de diamante dopado com boro como eletrodo de 

trabalho. 

Após uma rigorosa caracterização do sistema eletroquímico, foram realizadas 

determinações da capacidade antioxidante de oito compostos padrões (ácido ascórbico, ácido 

gálico, ácido tânico, BHA, catequina, quercetina, rutina e trolox), usando o ensaio CRAC. Os 

resultados mostraram uma correlação satisfatória com ensaios mais complexos reportados na 

literatura e foram aplicados em um conjunto de sucos de frutas industrializados, mostrando 

valores máximos com quase uma ordem de grandeza superior ao apresentado pelo composto 

de referência (trolox), com a seguinte seqüência de capacidade antioxidante: caju > goiaba > 

uva > manga > laranja > maracujá. 

Considerando a busca da indústria local de “cachaça” por madeiras alternativas em 

contrapartida aos tonéis de carvalho, o ensaio CRAC foi realizado usando quatro extratos 
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etanólicos de madeiras brasileiras [Pequi (Caryocar brasiliense), Imbuia (Octea porosa), 

Cabreúva (Myrocarpus frondosus) e Cabreúva-vermelha (Myroxylon balsamum)] assim como 

um extrato de Carvalho (Quercus sp), para comparação. Os resultados indicaram um aumento 

na capacidade antioxidante na ordem apresentada acima e, apesar da melhor amostra 

(Cabreúva-vermelha) ter apenas 60% da capacidade antioxidante apresentada pelo carvalho, 

sua disponibilidade e preço despertam o interesse por pesquisas futuras. 

Uma avaliação comparativa dos resultados obtidos usando os ensaios CRAC e DPPH 

foi realizado para extratos metanólicos de cana-de-açúcar e polpa de maracujá. Essa 

comparação revelou uma diferença quantitativa entre os valores dos ensaios, porém, a 

hierarquia foi mantida para cada conjunto de resultado. Esse efeito foi atribuído às diferenças 

nos mecanismos dominantes para a desativação radicalar, bem como para as condições 

experimentais de cada ensaio. 

A correlação entre a estrutura e a atividade antioxidante de moléculas modelo de 

flavonóides sob investigação foi relatada devido à presença de certos grupos substituintes na 

estrutura de difenilpirano. A atividade hierárquica para tais grupos foi estabelecida como: 

OH(C2´C4´) > OH(C4´) ~ OH(C3´C4´) > C2=C3 + 4-oxo > OH(C3,C5) + 4-oxo > OH(C3) + 

4-oxo > OH(C5) + 4-oxo > OH(C3,C5). 

A formação de complexos entre flavonóides e íons metálicos, tal como o Fe2+, tem um 

forte efeito sobre a capacidade antioxidante e o ensaio CRAC mostrou que para a morina, 

quercetina e fisetina, esse aumento foi de 15,3; 31,8 e 27,9%, respectivamente. Por outro lado, 

para a catequina e crisina, o aumento foi de apenas 1,8 e 7,8%, respectivamente. Esses 

aumentos foram relatados devido à presença de, pelo menos, um dos três tipos de sítios ativos 

na molécula polifenólica que interage com íons metálicos. 

Todos esses resultados confirmam que o ensaio CRAC é uma ferramenta simples e 

viável para a determinação da capacidade antioxidante de uma variedade de sistemas práticos 

e moléculas modelo. 
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ABSTRACT 

 

This work describes the development and practical applications of a novel and simple 

electrochemical methodology for the determination of the antioxidant capacity of specific 

model molecules and/or some complex food samples currently consumed in Brazil. Other 

systems having either theoretical or technological interest were also investigated. 

The method is based on the use of a known amount of an inorganic ion as the oxidant 

and in the chronoamperometric determination of its remaining concentration after reaction 

with the chosen antioxidant species. However, initial tests for different commercial brands of 

orange juices using Fe3+ as the oxidant (modified FRAP assay) were only successful when the 

antioxidant has a totally irreversible electrochemical behavior as, for example, ascorbic acid. 

To overcome this problem, the assays were then performed using Ce4+ as the oxidant (the 

CRAC assay) since its reduction after reaction can be carried out at 0.8 V vs Ag/AgCl, a 

potential region where the reduction of species formed by the reversible or quasi-reversible 

oxidation of the antioxidant does not occur. Due to the high anodic potentials required when 

using Ce4+, it was necessary to have a boron-doped diamond film as the working electrode. 

After a rigorous characterization of the electrochemical systems, measurements of the 

antioxidant capacity of eight standard compounds (ascorbic acid, gallic acid, tannic acid, 

BHA, catechin, quercetin, rutin and trolox) were carried out using the CRAC assay. The 

results showed a satisfactory correlation with those reported in the literature using other more 

complex assays and these studies were then applied to a set of industrialized fruit juices 

showing maximum values almost one order of magnitude higher than that of the reference 

compound (trolox) and following the antioxidant capacity sequence: cashew > guava > grape 

> mango > orange > passion fruit. 

Considering that the local “cachaça” industry is looking for alternative woods to the 

use of oak barrels, CRAC assays were carried out using four ethanol extracts of Brazilian 

woods [Pequi (Caryocar brasiliense), Imbuia (Octea porosa), Cabreúva (Myrocarpus 
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frondosus) e Cabreúva-vermelha (Myroxylon balsamum)] as well as an Oak (Quercus sp) 

extract, for comparison. The results indicate an increasing antioxidant capacity in the order 

presented above and, although the best sample (Cabreúva-vermelha) has only 60% of the 

capacity shown by oak, its local availability and price makes it interesting for further research. 

A comparative evaluation of the results obtained using the CRAC and the DPPH 

assays was carried out for methanol extracts of sugar cane juice and passion fruit pulp. That 

comparison revealed a quantitative difference between the assay values but the hierarchy was 

maintained for each set of results. Such effect was attributed to differences in the prevailing 

mechanism for radical deactivation, as well as, the experimental conditions used for each 

assay. 

The correlation between structure and antioxidant activity of model flavonoid 

molecules under investigation was related to the presence of certain groups in the 

diphenilpyrene structure. The activity hierarchy for them was established as: OH(C2´C4´) > 

OH(C4´) ~ OH(C3´C4´) > C2=C3 + 4-oxo > OH(C3,C5) + 4-oxo > OH(C3) + 4-oxo > 

OH(C5) + 4-oxo > OH(C3,C5). 

The complex formation between flavonoids and metal ions, such as Fe2+, has a strong 

effect on the antioxidant capacity and CRAC assay showed that for morin, quercetin and 

fisetin the increase was 15.3, 31.8 and 27.9%, respectively. On the other hand, for catechin 

and chrysin the increase was only 1.8 and 7.8%, respectively. These increases were related to 

the presence of, at least, one of three types of active sites in the polyphenolic molecule that 

can interact with metal ions. 

All these findings confirm that the CRAC assay is simple and convenient tool for the 

determination of the antioxidant capacity of a variety of practical systems and model 

molecules. 



1
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações gerais 

Nas últimas décadas, o envelhecimento e o aumento da longevidade foram temas 

bastante explorados por inúmeras pesquisas relacionadas aos processos fisiopatológicos 

humanos. A maioria dos estudos desenvolvidos até hoje relacionam estes processos, em parte, 

à ação dos radicais livres, que por sua vez estão diretamente ligados a diversas reações de 

oxidação enzimática1. 

O termo radical livre é freqüentemente usado para designar qualquer átomo ou 

molécula com existência independente, contendo um ou mais elétrons não pareados, nos 

orbitais externos. Isto determina uma atração para um campo magnético, o que pode torná-lo 

altamente reativo, capaz de reagir com qualquer composto situado próximo à sua órbita 

externa, passando a ter uma função oxidante ou redutora de elétrons2,3. Todos os seres vivos 

que utilizam o oxigênio para a obtenção de energia liberam radicais livres, os quais são 

incompatíveis com a vida humana, a menos que existam mecanismos celulares de defesa que 

os neutralizem. Estes “defensores” do organismo são denominados antioxidantes e podem ser 

classificados em endógenos e exógenos4. 

Os antioxidantes impedem que outras moléculas se unam às espécies reativas de 

oxigênio (EROs), por meio da reação/interação preferencial em um determinado 

microambiente (membrana plasmática, núcleo, líquidos extracelulares etc.). Normalmente, a 

ação dos antioxidantes é de sacrifício, pois há comprometimento de sua própria integridade 

molecular para evitar alterações de moléculas como lipídios, proteínas, ácido 

desoxirribonucléico (DNA) etc3. 
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A sobrevivência celular frente ao ataque dos radicais livres depende, portanto, do 

equilíbrio entre os processos de produção e eliminação das EROs. Quaisquer circunstâncias 

que desequilibrem estes dois processos, tais como: exercícios físicos, envelhecimento ou 

patologias (câncer, diabetes, arteriosclerose, entre outras), podem induzir à instalação de uma 

condição chamada estresse oxidativo5, em que prevalece a formação de oxidantes aos 

antioxidantes. Nesse caso, o acúmulo de oxidantes pode induzir alterações severas em várias 

estruturas celulares1,2,4. 

Dentre os antioxidantes produzidos pelo corpo humano (antioxidantes endógenos), 

encontram-se três substâncias com ação enzimática que são fundamentais no mecanismo de 

combate das EROs. Eles compõem o chamado sistema de defesa antioxidante, sendo formado 

pelas enzimas catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx)6,7. 

Além disso, existem também os antioxidantes endógenos com ação não enzimática, a 

exemplo da glutationa, peptídeos de histidina, proteínas ligadas ao ferro (transferrina e 

ferritina), ácido diidrolipóico e ubiquinol (CoQH2). Entretanto, o grupo de maior destaque é 

composto pelos chamados antioxidantes exógenos, onde podemos destacar o α-tocoferol 

(vitamina E), β-caroteno (pró-vitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), e os compostos 

fenólicos, principalmente os taninos, ácidos fenólicos e os flavonóides8-10. Estes antioxidantes 

apresentam baixo peso molecular e se incorporam ao organismo mediante a dieta alimentar 

diária, desativando diretamente as EROs4. 

O destaque obtido por esse grupo de antioxidantes se deve principalmente ao fato de 

que os componentes celulares não são protegidos totalmente pelos antioxidantes endógenos. 

Além disso, é bem estabelecido que os antioxidantes obtidos na dieta são indispensáveis para 

a defesa apropriada contra a oxidação celular e, portanto, têm um papel fundamental na 

manutenção da saúde. A “hipótese antioxidante” postulada por Gey11, em 1987, correlaciona a 

elevada quantidade de moléculas antioxidantes presentes nos alimentos aos seus benefícios 
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por meio do seu efeito direto na redução do estresse oxidativo. Por fim, os incontestáveis 

benefícios para a saúde associados ao consumo de frutas e hortaliças devem-se, em parte, à 

presença de antioxidantes nestes alimentos12.  

Uma forma de avaliar as potencialidades dos antioxidantes presentes nos alimentos é a 

partir da determinação da capacidade antioxidante. Atualmente, diversos ensaios são 

empregados com esta finalidade, contudo, a determinação desse parâmetro ainda apresenta 

sérias limitações, principalmente devido a não padronização de uma metodologia que 

apresente resultados representativos para uma ampla variedade de amostras padrões e 

naturais13,14. Desta forma, novas metodologias estão sendo criadas e adaptadas para suprir 

essas necessidades, com destaque para o emprego de ensaios eletroquímicos na determinação 

da capacidade antioxidante. 

 

1.2. Antioxidantes: conceitos e definições 

A palavra antioxidante é amplamente empregada na sociedade moderna, sendo 

principalmente associada, na mídia popular, aos benefícios à saúde. A definição clássica 

encontrada nos dicionários para a palavra antioxidante é bem direta, porém clássica: 

“substância que se opõe à oxidação ou inibe reações promovidas por oxigênio ou peróxido”15. 

Muitas dessas substâncias, como os tocoferóis, são usadas como conservantes em vários 

produtos (gorduras, óleos, produtos alimentícios e sabões), para retardar o desenvolvimento 

da rancificação; em gasolina e outros derivados de petróleo, para retardar a formação de 

gomas e outras mudanças indesejáveis; e na borracha, para retardar o envelhecimento13. Por 

outro lado, a definição biológica mais relevante para antioxidantes é: “substância sintética ou 

natural adicionada aos produtos para prevenir ou diminuir a sua deterioração pela ação do 

oxigênio do ar”. Portanto, para a bioquímica e a medicina, os antioxidantes são enzimas ou 
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outras substâncias orgânicas, tais como α-tocoferol e β-caroteno, que são capazes de contra-

atacar os efeitos prejudiciais da oxidação no tecido animal16. Os radicais formados a partir de 

antioxidantes não são reativos para propagar a reação em cadeia, sendo neutralizados por 

reação com outro radical, formando produtos estáveis ou que podem ser reciclados por outros 

antioxidantes17,18. Halliwell e Gutteridge19 definiram antioxidantes biológicos como qualquer 

substância que, quando presente em baixas concentrações comparadas a do substrato 

oxidável, regenera o substrato ou previne, significativamente, a oxidação do mesmo. O termo 

“substrato oxidável” abrange qualquer composto encontrado nos alimentos e no tecido animal 

incluindo, proteínas, carboidratos e DNA. Essa definição enfatiza a importância do alvo 

escolhido e da fonte do dano oxidativo na caracterização do antioxidante. Contudo, a 

definição que mais se encaixa ao contexto químico foi proposta por Benzie e Strain20,21. Eles 

sugeriram considerar “antioxidantes” como uma forma genérica de descrever um grupo de 

compostos que podem prevenir a geração de espécies oxidadas, removendo tais espécies ou 

inativando-as, atuando como agentes redutores e, deste modo, prevenindo, diminuindo ou 

minimizando mudanças causadas pela oxidação de importantes biomoléculas. 

No entanto, nenhuma terminologia foi ainda estabelecida para distinguir redutores de 

antioxidantes ou bioantioxidantes. Ao se discutir sobre essa questão deve-se considerar que 

redutores e antioxidantes são doadores de elétrons, enquanto algumas espécies reativas de 

oxigênio são aceptoras de elétrons. É claro que a possibilidade termodinâmica da reação entre 

eles é determinada pela relação do potencial redox do sistema correspondente, e a taxa de 

reação é determinada pela interação cinética dos componentes22. Essa interação pode ser 

usada na determinação de um parâmetro de grande importância: a “ação antioxidante”. 

Atualmente, diversas terminologias são usadas para descrever a “ação antioxidante”, 

com destaque para os termos: capacidade, eficiência, poder, parâmetro, potencial, potência e 

atividade13. Em química, o termo “atividade” não deve ser empregado no contexto de 
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condições reacionais específicas, tais como: pressão, temperatura e meio reacional, isso 

porque a “atividade antioxidante” determinada por um ensaio individual reflete somente a 

reatividade química que está por traz das condições aplicadas nesse ensaio. A atividade 

antioxidante corresponde a uma razão constante entre a reação de determinado composto 

antioxidante e um dado radical livre ou oxidante. Ele é inapropriado e enganoso para 

generalizar resultados como indicadores da “atividade antioxidante total”. Em geral, o termo 

“atividade” é usado com sentido termodinâmico e não deve ser aplicado com sentido 

cinético22. Os outros termos listados são mais independentes de reações específicas e tem 

similar significado químico. Todavia, o termo usualmente empregado na literatura científica e 

que também será empregado nesse trabalho será “capacidade antioxidante”. A capacidade 

antioxidante é a determinação da quantidade de matéria de um dado radical livre ou oxidante 

que reage com a amostra em um teste em solução, independentemente da atividade 

antioxidante de algum antioxidante presente na mistura23. 

 

1.3. Panorama geral dos ensaios empregados na determinação da 

capacidade antioxidante 

O grande interesse do público em geral, médicos e especialistas em nutrição, pelos 

compostos antioxidantes, está relacionado a diversas pesquisas científicas que visam avaliar a 

capacidade antioxidante e os principais constituintes dos alimentos consumidos pelo ser 

humano13. Estes estudos enfocam a determinação da eficiência dos compostos antioxidantes 

presentes na dieta, como compostos puros ou como extratos de alimentos, assim como, a 

determinação da capacidade antioxidante do plasma e outros fluidos biológicos como um 

índice de sua ação antioxidante in vivo. Esses ensaios avaliam diferentes mecanismos do 
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sistema de defesa antioxidante, como por exemplo, a captura do oxigênio e do radical 

hidroxila, inibição da peroxidação lipídica e quelação de íons metálicos13,14. 

Com base nas reações químicas envolvidas, a maioria dos ensaios empregados na 

determinação da capacidade antioxidante é dividida em duas categorias: (i) os ensaios 

envolvendo reações de transferência de átomos de hidrogênio (do inglês hydrogen atom 

transfer, HAT) e (ii) os ensaios baseados na transferência de um elétron (do inglês single 

electron transfer, SET)13. Os ensaios HAT monitoram reações cinéticas competitivas, 

portanto, sua quantificação é derivada de curvas cinéticas. Esses ensaios são geralmente 

compostos de um gerador sintético de radicais livres, uma molécula de prova oxidável e um 

antioxidante. A capacidade antioxidante é determinada a partir da neutralização de radicais 

livres pela doação de átomos de hidrogênio14. Já os ensaios SET envolvem uma reação redox 

entre o antioxidante e o oxidante que atua como um indicador do ponto final da reação 

(composto prova)13. Ensaios HAT e SET quantificam a capacidade de reação de um radical ou 

oxidante em relação a um composto prova, e não a ação preventiva do antioxidante na 

amostra. 

Os antioxidantes podem responder de diferentes maneiras para diferentes radicais ou 

fontes oxidantes, agindo por mecanismos simples ou múltiplos, dependendo do sistema 

reacional24. Portanto, as reações HAT e SET podem ocorrer isoladamente ou em paralelo, 

sendo o mecanismo dominante, em um dado sistema, determinado pelo balanço entre a 

estrutura e as propriedades do antioxidante, solubilidade, coeficiente de partição, solvente e 

pH do meio14. 

A reatividade do mecanismo SET é baseada principalmente na deprotonação e no 

potencial de ionização dos grupos funcionais reativos presente nas moléculas antioxidantes. 

Portanto, os mecanismos SET são dependentes do pH, ou seja, em condições ácidas, a 

capacidade de redução pode ser suprimida devido à protonação dos compostos antioxidantes, 



                                                                                                                                     Introdução 

 

29 
 

enquanto que em condições básicas, a dissociação de prótons dos compostos antioxidantes 

aumenta a capacidade de redução da amostra13,25,26. Reações SET são normalmente lentas e 

podem requerer longos tempos para serem completadas, conseqüentemente a capacidade 

antioxidante nesses ensaios é calculada com base na porcentagem de consumo do oxidante de 

acordo com a sua cinética. Os ensaios SET são muito sensíveis para o ácido ascórbico e o 

ácido úrico, que são dois compostos importantíssimos na manutenção do potencial redox do 

plasma humano. Também são sensíveis a diversos compostos polifenólicos presentes na dieta 

humana. Porém, alguns traços de componentes e contaminantes, particularmente metais, 

interferem nos mecanismos SET e podem levar a uma pobre reprodutibilidade e 

inconsistência dos resultados. Por outro lado, os mecanismos HAT são dependentes do 

solvente, independentes do pH e são normalmente muito rápidos, sendo completados em 

segundos. A presença de um agente redutor, como metais, também é um interferente para os 

ensaios HAT e pode levar a uma interpretação errônea de sua reatividade14. 

O Quadro 1 apresenta os principais ensaios HAT e SET, assim como outros ensaios 

usados na determinação da capacidade antioxidante. Nela podemos destacar: (i) o ensaio 

ORAC27 (do inglês oxygen radical absorbance capacity) que usa a proteína ficoeritrina (do 

inglês phycoerythrin, PE), fotossintética, marcadora de fluorescência, como alvo dos radicais 

quimicamente gerados. O ORAC mede a diminuição da emissão de fluorescência da PE 

adicionada à amostra antioxidante na presença de um composto azo, gerador de radicais. A 

capacidade antioxidante é calculada a partir da medida da área sob a curva de decaimento da 

fluorescência (do inglês area under the fluorescence decay curve, AUC), com emissão a 565 

nm comparada ao padrão que, na maioria das vezes, é o trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcromano-2-carboxílico), um análogo hidrossolúvel da vitamina E. A PE pode ser 

oxidada pelo 2,2´-azobis-(2-metilpropanoamidina) (AAPH ou ABAP) para gerar radical 

peroxila (Teste ORACRO2) ou por Cu2+-H2O2 para gerar radical hidroxila (Teste ORACHO) ou 
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ainda, adicionando-se íons Cu+ como redutores (Teste ORACCu+). Estes ensaios são 

amplamente aplicados na determinação da capacidade antioxidante de amostras botânicas28 e 

biológicas29; (ii) o ensaio TRAP30 (do inglês total radical trapping antioxidant parameter), 

primeiro ensaio desenvolvido para determinar a capacidade antioxidante total do plasma 

sangüíneo. O método desenvolvido por Wayner et al. consiste na geração de radicais peroxila 

(RO2), por decomposição térmica, a uma velocidade controlada, de azoiniciadores. O 

dicloridrato do AAPH é um exemplo de azoiniciador hidrossolúvel e o AMVN (2,2´-azobis-

2,4-pentanonitrila) de azoiniciador lipossolúvel. Estes azocompostos reagem rapidamente 

com o oxigênio originando radicais peroxila. A oxidação é monitorada a partir, por exemplo, 

de medidas de oxigênio consumido, durante a reação, em eletrodo de oxigênio. O período no 

qual a oxidação é inibida pelos antioxidantes plasmáticos é também comparado ao do trolox, 

que é usado como antioxidante de referência e quantitativamente relacionado à capacidade 

antioxidante total; (iii) o ensaio TEAC31 (do inglês trolox equivalent antioxidant capacity) ou 

teste do ABTS, que é bastante empregado na determinação da capacidade antioxidante de 

amostras de alimentos e se baseia na inibição por antioxidantes do cátion radical 2,2-azino-

bis-(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) ou ABTS●+, também chamado de sal de diamônio, que 

apresenta absorbância característica primária em 415 nm e absorções secundárias em 660, 734 

e 820 nm.; (iv) o ensaio FRAP20 (do inglês ferric ion reducing antioxidant power) que é 

semelhante ao ensaio CUPRAC32 (do inglês cupric reducing antioxidant capacity) e que 

avalia a capacidade de redução do complexo Fe3+-TPTZ (ferritripiridiltriazina) [2,4,6-tri(2-

piridil)-1,3,5-triazina] a ferroso-tripiridiltriazina (Fe2+-TPTZ) por redutores, no caso, os 

compostos  antioxidantes, em meio ácido (pH = 3,6). Esse ensaio baseia-se no fato de que a 

habilidade de um composto em produzir espécies Fe2+ a partir de Fe3+ define sua força 

antioxidante. O complexo Fe2+-TPTZ tem uma cor azul intensa e pode ser monitorado por 

espectrofotometria, a 593 nm; (v) o ensaio DPPH33 (2,2-difenil-1-picrilahidrazila), que 
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determina a captura de radicais orgânicos nitrogenados por absorção em um comprimento de 

onda máximo de 515 nm. Esse método desenvolvido por Brand-Willians et al. determina a 

capacidade antioxidante a partir da quantidade de antioxidante necessária para reduzir a 

concentração inicial do radical DPPH em 50%, parâmetro este conhecido como EC50. Em seu 

artigo de revisão, Sánchez-Moreno34 sugere que o ensaio DPPH é um método simples e 

preciso para determinação da capacidade antioxidante de sucos ou extratos de frutas e 

vegetais. 

Quadro 1 - Principais ensaios in vitro empregados na determinação da capacidade 
antioxidante. 

Ensaios HAT 

ROO● + AH � ROOH + A● 

ROO● + LH � ROOH + L● 

 

ORAC27 (oxygen radical absorbance capacity) 

TRAP30 (total radical trapping antioxidant parameter) 

Crocin bleaching
35 

IOU (inhibition oxygen uptake)36 

Inibição da oxidação da LDL (low-density 

lipoproteins)37 

Inibição da oxidação do ácido linoléico38 

Ensaios SET 

Oxn + e− (do AH) � Oxn − 1 + AH+ 

 

TEAC (trolox equivalent antioxidant capacity)31 

FRAP (ferric ion reducing antioxidant power)20 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilahidrazila)33 

CUPRAC (cupric reducing antioxidant capacity)32 

Fenóis totais usando reagente de Folin-Ciocalteu39  

Outros ensaios TOSC (total oxidant scavenging capacity)40 

Inibição da reação de oscilação de Briggs-Rauscher41  

Quimiluminescência42  

Eletroquimiluminescência43 

ROO● = radical peroxila, LH = substrato, AH = antioxidante e Ox = oxidante. 
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Todos esses ensaios diferem entre si em termos de substrato, composto prova, 

condições reacionais e métodos de quantificação. Como exemplo, os ensaios SET podem ser 

realizados em condições ácidas (FRAP), neutras (TEAC), ou básicas (fenóis totais usando 

reagente de Folin-Ciocalteu), e como destacamos anteriormente, os valores de pH têm um 

importante efeito na capacidade de redução dos antioxidantes13. Assim, Frankel e Meyer44 

concluíram ser extremamente difícil comparar os resultados apresentados por diferentes 

ensaios antioxidantes. Entretanto, Huang e Prior13 destacaram, em seu artigo de revisão, 

alguns trabalhos encontrados na literatura que apresentam uma excelente correlação linear (R2 

> 0,99) entre o conteúdo fenólico obtido no ensaio de fenóis totais, usando reagente de Folin-

Ciocalteu, e a capacidade antioxidante determinada pelos ensaios FRAP, TEAC e DPPH. 

Essa forte correlação evidencia a importância dos compostos fenólicos na capacidade 

antioxidante total dos alimentos e se deve, provavelmente, ao fato desses ensaios envolverem 

reações redox similares. 

Em relação às diferentes metodologias existentes para determinação da capacidade 

antioxidante total, pode-se ainda diferenciá-las pela informação fornecida. Ao se medir o 

tempo necessário para diminuir a ação antioxidante de uma amostra, quando radicais são 

produzidos a uma taxa conhecida, apenas se quantifica os antioxidantes e não a sua 

reatividade. Por outro lado, quando se determina a porcentagem de inibição de radicais por 

um certo período de tempo, além da inibição total causada pela amostra, pode-se inferir 

quanto à reatividade e quantidade de antioxidantes7. No entanto, em um ensaio HAT, 

geralmente a inibição do excesso de coloração dos reagentes radicalares na presença do 

antioxidante é expressa em unidades de “lag time”, isto é, o período de tempo requerido para 

a coloração do radical aparecer no meio reacional, constituindo uma aproximação pouco 

objetiva para ensaios antioxidantes, porque o “lag time” nem sempre é linearmente 

correlacionado com a concentração do antioxidante13,14. Além disso, nenhum desses métodos 
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é capaz de promover uma informação completa sobre o estado e interações presentes nesse 

complicado sistema em que antioxidantes e oxidantes reagem44. 

Conseqüentemente, os ensaios SET têm se destacado sobre os demais, por permitirem 

uma quantificação simples e direta da capacidade antioxidante, sobretudo em amostras de 

alimentos. Como enfatizamos anteriormente, eles envolvem apenas uma reação redox entre o 

composto oxidante (Ox) e o antioxidante (AH), de acordo com a reação: 

Oxidante (Ox) + e− (do AH) � Oxreduzido + AHoxidado 

O composto oxidante funciona como referência para monitorar a reação, de maneira 

semelhante a um indicador no ponto final de uma reação. Ele retira elétrons do antioxidante, 

causando um decaimento na sua concentração final. Para Benzie e Strain20,21, esse decaimento 

pode ser observado pela mudança de coloração do composto prova (Ox) por meio de medidas 

espectrofotométricas. O grau dessa mudança de coloração é proporcional à concentração do 

antioxidante. A reação alcança seu ponto final com o término da mudança de coloração. A 

variação da absorbância (∆A) é então plotada contra a concentração do antioxidante 

resultando em uma curva linear. O coeficiente angular da curva reflete a capacidade de 

redução do antioxidante, que pode ser expressa como equivalente do trolox (do inglês trolox 

equivalent, TE) ou equivalente do ácido gálico (do inglês gallic acid equivalent, GAE). 

Esses ensaios assemelham-se à clássica titulação redox empregada na análise química 

quantitativa e, portanto, apresentam os mesmos inconvenientes, uma vez que os métodos 

espectrofotométricos podem ser facilmente afetados pela coloração e turbidez da amostra, 

demandando um pré-tratamento da mesma45. Além disso, ainda não há um método SET 

padronizado adequadamente e que considere em seus protocolos de execução alguns 

parâmetros importantes como: intervalo analítico, repetibilidade, reprodutibilidade, e 

reconhecimento de substâncias interferentes14,44. Como vimos, diversos testes rápidos têm 
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sido publicados e diferentes protocolos in vitro são diariamente usados para avaliar 

antioxidantes de interesse alimentar, nutricional e patológico. 

Por essa razão, muitas abordagens fundamentadas em medidas eletroquímicas têm 

sido empregadas para avaliar a capacidade antioxidante de vários compostos antioxidantes, 

dentre eles, os polifenóis. Determinações eletroquímicas podem ser capazes de obter, além 

dos parâmetros citados acima, parâmetros físico-químicos tais como: potencial redox, número 

de elétrons, constante de velocidade de transferência de elétrons, dentre outros. Esses 

parâmetros possuem grandes potencialidades não só para avaliar a habilidade antioxidante de 

compostos orgânicos, mas também para entender o seu mecanismo de reação. Dentre esses 

parâmetros, o potencial redox pode ser diretamente associado ao poder de redução do 

antioxidante, sendo, portanto, o fator chave que governa os ensaios empregados na 

determinação eletroquímica da capacidade antioxidante46. 

 

1.3.1. Determinação eletroquímica da capacidade antioxidante 

Como destacamos no início do capítulo, as reações redox são o foco das oxidações 

biológicas (reações químicas em cadeia, nas quais o oxigênio do ar é usado na oxidação 

química dos alimentos, produzindo energia para as funções vitais), sendo esses processos 

perfeitamente descritos pelo transporte de carga. Logo, o monitoramento eletroquímico pode 

ser usado para obtenção de uma descrição detalhada do fenômeno de transferência eletrônica 

e, adicionalmente, dados cinéticos podem ser registrados7. O elo entre as propriedades redox 

dos compostos antioxidantes e a eficácia de sua ação in vitro, é, portanto, fundamental na 

determinação da capacidade antioxidante47. Nessa perspectiva, as técnicas eletroquímicas 

passaram a ser empregadas na determinação da capacidade antioxidante a partir de 1997, com 

o trabalho pioneiro de Chevion et al.
48, que empregaram a voltametria cíclica para avaliar o 
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poder de redução de antioxidantes de baixo peso molecular (ABPM) presentes em amostras 

de fluidos biológicos e tecidos humanos. 

Atualmente, várias metodologias, que empregam as mais diversas técnicas 

eletroquímicas, são utilizadas na determinação da capacidade antioxidante total, dentre as 

quais destacamos a voltametria cíclica, já citada anteriormente, além de outras como: 

voltametria de pulso diferencial, potenciometria, amperometria, biamperometria e 

coulometria. A seguir apresentaremos as principais características e aplicações desses ensaios, 

assim como as perspectivas em torno do uso dessa nova gama de ensaios eletroquímicos. 

 

1.3.1.1. Voltametria cíclica 

A voltametria cíclica é utilizada, geralmente, para estudar a transferência de elétrons 

entre moléculas e eletrodos. Na eletroanálise ela é amplamente usada para determinar a 

concentração e as propriedades redox de moléculas em solução. Uma vez que os ABPM 

podem agir doando elétrons diretamente às espécies reativas de oxigênio, funcionando como 

agentes redutores, a avaliação do potencial de oxidação de uma amostra biológica, por meio 

da voltametria cíclica, pode refletir também a sua capacidade antioxidante7. 

Partindo desse princípio, Chevion et al.
48 desenvolveram uma metodologia para 

determinação da capacidade antioxidante total do plasma humano. Eles estabeleceram que o 

potencial de oxidação ou o potencial de pico anódico (Epa), reflete o poder de redução 

específico de uma molécula ou moléculas similares presentes na amostra. O Epa pode também 

ser substituído por E1/2, ou seja, o potencial no ponto em que a corrente apresenta metade do 

seu valor de pico, que segundo alguns autores, é um valor mais preciso que o Epa. Assim 

baixos valores de Epa ou E1/2, representam uma maior capacidade do composto testado em 

doar elétrons para o eletrodo de trabalho. Podemos também empregar a intensidade da 
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corrente de pico anódica (ipa) e a área da onda anódica (Sa) para relatar a concentração das 

moléculas antioxidantes. Esses parâmetros são baseados na análise da forma da onda anódica, 

que é função do potencial de oxidação de um dado composto na amostra ou na mistura de 

compostos. O uso de Sa sobre a onda da corrente anódica no lugar da ipa é mais vantajosa, em 

alguns casos, particularmente quando uma onda de corrente anódica apresenta mais do que 

um simples componente49,50. 

A faixa de potencial estudada pela voltametria cíclica depende principalmente do tipo 

de eletrodo de trabalho utilizado. Eletrodos de carbono vítreo, atuam no intervalo de −0,5 a 

+1,1 V, contra eletrodo de Ag/AgCl, e são bastante aplicados na determinação da capacidade 

antioxidante de amostras biológicas7. Porém nem todo antioxidante doa seus elétrons para o 

eletrodo de carbono vítreo em uma proporção adequada. Por exemplo, compostos de tiois, tal 

como a glutationa não são detectados pelo eletrodo de carbono vítreo, por isso, outros 

eletrodos como o eletrodo de Au/Hg são necessários para a medida da glutationa. Por outro 

lado, mudanças nos valores de pH da amostra causam alterações em suas propriedades redox, 

devido ao deslocamento do potencial de pico. Logo, o valor de pH é importante para 

caracterizar o potencial de oxidação apropriado da amostra51. 

A voltametria cíclica permite a quantificação de ABPM hidrofílicos e lipofílicos 

dentro de uma faixa de concentração de 1 a 10 µM, adequada às concentrações de compostos 

antioxidantes encontradas em amostras biológicas. Outra característica interessante da 

voltametria cíclica é permitir a determinação da capacidade antioxidante total de outras 

amostras que não o plasma, como por exemplo, saliva, extratos de pele, sucos naturais e 

vinhos7, inclusive pela introdução do eletrodo diretamente na amostra, por exemplo, em 

cremes dermocosméticos52. Galato et al.53 determinaram a capacidade antioxidante de 

compostos fenólicos e outros compostos relacionados empregando a voltametria cíclica. Os 

autores observaram que quanto maior o número de hidroxilas ligadas ao anel aromático dos 
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compostos analisados, maior é a sua ação antioxidante. Firuzi et al.
54 aplicaram a voltametria 

cíclica para medir a oxidação de vários flavonóides em diferentes tampões e valores de pH, e 

uma boa correlação foi observada entre os potenciais redox e as propriedades antioxidantes 

obtidas pelo ensaio FRAP. 

A voltametria cíclica exige pouco tempo para a realização de uma leitura e apresenta 

baixo custo, pois a preparação da amostra é simples e rápida e não requer procedimentos 

complexos50. Porém, apesar de todas essas vantagens, a grande limitação da voltametria 

cíclica é o fato de não permitir uma análise quantitativa da capacidade antioxidante, já que a 

avaliação dos potenciais de pico é apenas um parâmetro comparativo que não expressa 

adequadamente o consumo de uma espécie radicalar ou oxidante pelo composto antioxidante. 

No entanto, os resultados obtidos por essas técnicas fornecem diversas informações 

preliminares de grande importância para o estudo dos compostos antioxidantes. Além disso, 

os trabalhos empregando a voltametria cíclica abriram espaço para o desenvolvimento de 

outras metodologias eletroquímicas aplicadas na determinação da capacidade antioxidante. 

 

1.3.1.2. Voltametria de pulso diferencial 

Como vimos na voltametria cíclica a oxidação eletroquímica pode ser usada como um 

simples modelo para avaliar a capacidade antioxidante baseada na determinação do 

voltamograma e do potencial de oxidação da amostra antioxidante. Conseqüentemente, 

Korotkova et al.
55

 desenvolveram um método voltamétrico para estimar a capacidade 

antioxidante, a partir da eletroredução do oxigênio dissolvido na presença do antioxidante, 

empregando um eletrodo de platina ou carbono vítreo coberto com um filme de mercúrio. 

A técnica empregada no ensaio envolve a obtenção de voltamogramas de redução do 

oxigênio, por meio de um analisador voltamétrico, usando voltametria de pulso diferencial 
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sobre as seguintes condições: velocidade de varredura 20 µV s−1 , amplitude 10 µV e um 

intervalo de potencial de 0 a −2,0 V, que correspondente à primeira onda de eletroredução do 

O2 no eletrodo de mercúrio55. Esse processo sem a presença do antioxidante foi investigado 

em detalhes por Bagotsky et al.
56: 

O2 + e− � O2
●− 

O2
●− + H+ � HO2

● 

HO2
● + H+ + e− � H2O2 

a reação global é: 

O2 + 2H+ + 2e− � H2O2 

A reação paralela entre o antioxidante e as espécies O2
●− e HO2

● na superfície do 

eletrodo diminui a corrente do peróxido de hidrogênio formado e esse efeito caracteriza a 

capacidade antioxidante em um dado potencial57. 

Os estudos da redução eletroquímica do oxigênio aplicam uma abordagem mais 

efetiva e conveniente para a determinação da capacidade antioxidante por registro da corrente 

de redução do oxigênio no eletrodo de filme de mercúrio (ou carbono vítreo). A redução 

eletroquímica do oxigênio sobre esses eletrodos é um processo quase reversível e depende da 

difusão, assim como da razão da cinética de interconversão. No entanto, a principal 

desvantagem desse ensaio é a sua restrição ao intervalo de potencial de redução do oxigênio, 

já que o antioxidante pode ser eletroquimicamente inativo nesse intervalo de potencial55. 

 

1.3.1.3. Potenciometria 

Os métodos potenciométricos também podem ser empregados na determinação da 

capacidade antioxidante, utilizando as interações químicas entre os compostos antioxidantes e 
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um composto prova (Ox), principalmente na região do seu potencial redox. Recentemente, 

Brainina et al.
22 usaram o par redox [Fe(CN)6]

3−|[Fe(CN)6]
4− em solução tampão K-Na-

fosfato (pH = 7,2), como composto prova. A metodologia é bem simples e consiste na 

determinação do potencial do eletrodo antes (equação 1) e após (equação 2) à introdução da 

amostra antioxidante investigada: 

red

ox

C

C
bEE log+=

ο  
(1) 

XC

XC
bEE

red

ox

+

−
+= log1

ο

 

(2) 

A capacidade antioxidante na solução é calculada de acordo com a equação 3: 

α

α

+

−
±=

1
redox CC

CAO  
(3) 

onde E e E1 são os potenciais (V) medidos no sistema, antes e após a introdução do 

antioxidante; E° é o potencial padrão do composto prova; Cox é a concentração do composto 

prova na forma oxidada (mol L−1); Cred é a concentração do composto prova na forma 

reduzida; X é a concentração do antioxidante após a reação (eq L−1); CAO é a capacidade 

antioxidante; bEE /)( 110 −
=α ; FRTb ln/3,2= , considerando n = 1. 

Os resultados obtidos com o uso do método potenciométrico apresentaram uma boa 

correlação com outros ensaios. Para uma amostra de 10 vinhos o método potenciométrico 

apresentou um coeficiente de correlação de 72% em relação ao método Randox (TEAC 

modificado); 91% em relação ao método de quimiluminescência para amostras de extratos de 

ervas e bálsamos; e por fim, 94% em meio aquoso e 99% em meio etanólico em relação ao 

método fotométrico, usando radicais estáveis de DPPH para amostras de extratos de ervas22. 

Uma variação dessa metodologia foi proposta por Shpigun et al.
58, e consiste na 

análise por injeção em fluxo com detector potenciométrico (do inglês flow injection 
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potentiometric, FIP). Esse método se baseia na detecção potenciométrica com eletrodo de 

platina do sinal transiente negativo em um sistema em fluxo. A resposta é gerada por uma 

simples reação redox entre o antioxidante solúvel em água e íons [Fe(CN)6]
3− contidos em 

uma solução com o par redox [Fe(CN)6]
3−|[Fe(CN)6]

4−. A reação redox entre antioxidante e 

íons [Fe(CN)6]
3− muda o potencial redox da solução reagente. O processo de oxidação do 

antioxidante (AH) pelos íons [Fe(CN)6]
3− pode ser generalizado pela seguinte expressão: 

AH + [Fe(CN)6]
3− 
� n[Fe(CN)6]

4− + produtos da oxidação 

onde n é a quantidade de matéria de [Fe(CN)6]
3− requerido para oxidar um mol de 

antioxidante.  

A técnica FIP foi desenvolvida para a rápida avaliação da capacidade antioxidante in 

vitro de diversos antioxidantes eletroativos presentes em extratos aquosos de folhas de chá, 

misturas de ervas, frutas frescas, vinhos tintos e brancos58. Em comparação com a detecção 

amperométrica, a detecção potenciométrica direta é mais viável em laboratório, 

principalmente devido à simplicidade da instrumentação e aplicabilidade, tanto para 

compostos reversíveis como irreversíveis, sem que ocorra um sério envenenamento do 

eletrodo. 

As principais vantagens do método potenciométrico são: (1) a estabilidade da linha de 

base do potencial de eletrodo, desde que, o eletrodo seja imerso em um tampão de potencial 

bem definido; (2) as amostras são determinadas em um amplo intervalo de concentração, 

desde que a seleção da composição da solução reagente redox seja apropriada e; (3) apresenta 

um boa correlação (R2 = 0,971) quando comparados com um teste padrão (DPPH)58,59. 
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1.3.1.4. Amperometria e Biamperometria 

Grande parte dos ensaios SET propostos na literatura para a determinação da 

capacidade antioxidante em amostras de alimentos e fluidos biológicos baseiam-se na reação 

entre um composto cromogênico (compostos que produzem cor no ambiente em que são 

formados) e um antioxidante. Os compostos cromogênicos mais empregados incluem os 

radicais ABTS (ABTS●+) e DPPH (DPPH●), em função de suas reações diretas e rápidas com 

compostos antioxidantes. Normalmente, após a reação, a concentração residual do composto 

cromogênico é determinada espectrofotometricamente ou colorimetricamente45.  

Blois60 introduziu as bases para a determinação espectrofotométrica da atividade 

antioxidante usando DPPH●, enquanto Brand-Willians et al.
33 determinaram a reação 

estequiométrica para o DPPH● e vários antioxidantes. Já Ivekovic et al.
61 explicaram a 

geração eletroquímica do ABTS●+ e sua aplicação em análise por injeção em fluxo na 

determinação da capacidade antioxidante por detecção espectrofotométrica, baseado no ensaio 

de descoloração, pela captura de ABTS●+ estáveis. Porém, devido as já discutidas limitações 

dos métodos espectrofotométricos, novos estudos passaram a empregar a determinação 

amperométrica e biaperométrica desses radicais. 

O DPPH é empregado na forma do par redox DPPH●|DPPH2, onde DPPH● é a forma 

oxidada e DPPH2 é a forma reduzida do par redox. Os compostos antioxidantes (AH) reagem 

com DPPH● produzindo DPPH2, de acordo com a reação33: 

DPPH● + AH � DPPH2 + A● 

O ABTS é empregado na forma do par redox ABTS●+|ABTS, onde ABTS●+ representa 

a forma oxidada e ABTS representa a forma reduzida do par redox. Durante a análise, a 

contínua oxidação do ABTS forma o ABTS●+ por meio da reação de catálise peroxidativa em 
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fluxo direto. O ABTS●+ enzimaticamente produzido reage na mistura com diferentes 

compostos antioxidantes, produzindo ABTS, de acordo com a reação61: 

ABTS●+ + AH � ABTS + A● + H+ 

A amperometria é fundamentada na determinação da corrente de oxidação ou redução 

das espécies eletroativas na superfície do eletrodo de trabalho, enquanto um potencial 

constante é aplicado. O método amperométrico proposto por Milardovic et al.
45

 para a 

determinação da capacidade antioxidante se baseia na redução eletroquímica do DPPH●  ou 

ABTS●+  no eletrodo de carbono vítreo polarizado em um potencial menor que o potencial de 

redução do par redox (DPPH●|DPPH2 ou ABTS●+|ABTS). A determinação da concentração 

residual do radical (DPPH ou ABTS) é determinada amperometricamente a partir da corrente 

resultante no eletrodo de carbono vítreo polarizado em um potencial fixo, já que esta é 

proporcional à concentração residual de DPPH● ou ABTS●+62. 

Os resultados são expressos como TE, por divisão dos valores da corrente medida na 

amostra e em uma solução padrão de trolox. Para alguns antioxidantes com cinética rápida, as 

leituras são conduzidas após 3 minutos, e após 15 minutos no caso de cinética lenta. O ensaio 

é muito sensível (20,3 nA/µM de Trolox), apresenta um baixo limite de detecção (0,05 µM) e 

uma excelente correlação (R2 = 0,999) com os métodos espectrofotométricos. Além disso, ele 

apresenta uma boa estabilidade química e a resposta do detector amperométrico não é afetada 

pela turbidez da amostra45. 

Por outro lado, a biamperometria se baseia na determinação do fluxo de corrente entre 

dois eletrodos de trabalho idênticos, polarizados por uma pequena diferença de potencial e 

imersos em uma solução contendo como indicador um par redox reversível. Determinações 

biamperométricas indiretas dependem da reação homogênea de um analito (antioxidante) com 

um indicador (par redox reversível). A seletividade do método biamperométrico depende da 
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especificidade da reação homogênea entre oxidante ou redutor, parte do par redox indicador e 

do analito63-65. 

Nos ensaios biamperométricos empregados na determinação da capacidade 

antioxidante, a intensidade de corrente é proporcional à concentração residual de DPPH● ou 

ABTS●+, após a reação com o antioxidante. Se a solução analisada contiver uma apropriada 

razão das formas oxidadas/reduzidas do par redox, as interferências analíticas das espécies 

oxidadas ou reduzidas presentes na solução, podem ser minimizadas. Conseqüentemente, 

possíveis interferências causadas pela forma oxidada do antioxidante (A●) são evitadas64,65. 

Nos ensaios biamperométricos, dois eletrodos de disco são imersos em uma solução 

tampão contendo uma mistura do par redox (DPPH●|DPPH2 ou ABTS●+|ABTS) e uma 

pequena voltagem é aplicada entre eles. No primeiro eletrodo o radical é reduzido e a corrente 

catódica resultante é proporcional à concentração do radical. A oxidação do redutor (DPPH2 

ou ABTS), no segundo eletrodo, resulta em uma corrente anódica equivalente em intensidade 

à corrente catódica. Como a concentração do radical diminui após a reação com antioxidante, 

as correspondentes correntes catódicas e anódicas também diminuem. No momento em que o 

radical é completamente reduzido, nenhuma corrente flui na célula eletroquímica, apesar de 

ainda existir a forma reduzida na solução. Como o fluxo de corrente é uma conseqüência da 

reação no eletrodo, ela depende da concentração de parte do par redox. A corrente catódica é 

limitada pela menor concentração do radical na mistura, isto é, [DPPH●] < [DPPH2] ou 

[ABTS●+] < [ABTS] para toda amostra de antioxidante63-65. 

A técnica biamperométrica apresenta muitas vantagens na determinação da capacidade 

antioxidante, dentre elas podemos destacar: uma simplificada automação do dispositivo de 

medida, possibilita o uso de sistemas com injeção em fluxo, possui alta sensibilidade (20,1 

nA/µM de trolox), baixo limite de detecção (0,05 µM) e não demanda pré-tratamento da 

amostra, ou seja, amostras que apresentam turbidez, ou são intensamente coloridas, podem ser 
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determinadas sem preparação prévia. O fator limitante no ensaio é o ruído oriundo do agitador 

magnético63,64. 

 

1.3.1.5. Coulometria 

Outra forma de determinar a capacidade antioxidante de compostos hidrofílicos e 

lipofílicos foi proposta recentemente por Ziyatdinova et al.
66,67 e consiste em empregar a 

titulação coulométrica com halogênios eletrogerados. Particularmente, os íons brometo são 

empregados nos ensaios coulométricos para estimar a capacidade antioxidante total do plasma 

sanguíneo. Esses íons são eletrogerados a partir de uma solução aquosa de KBr 0,2 mol L−1 

em H2SO4 0,1 mol L−1, usando um potenciostato com uma densidade de corrente de 5 mA 

cm−2. O ponto final da titulação é detectado amperometricamente usando dois eletrodos 

polarizados de platina (∆E = 300 mV). 

A oxidação eletroquímica dos íons brometo no eletrodo de platina em meio ácido leva 

à formação de Br2, Br3
− e radicais Br●. Essas espécies participam de reações redox, 

radicalares, reações de substituição eletrofílica e adição em duplas ligações. Portanto, a 

coulometria pode investigar uma grande gama de compostos biológicos ativos de várias 

estruturas, incluindo antioxidantes contidos no sangue. Portanto, aminoácidos, ácido 

ascórbico e ácido úrico podem ser oxidados pelo brometo eletrogerado, já os polifenóis são 

capazes de reagir por mecanismos radicalares, substituição eletrofílica e processos redox. 

A coulometria também é caracterizada pela simplicidade, sensibilidade, relação 

custo/eficiência, precisão e velocidade (o potencial redox do plasma é medido após 1 minuto), 

sendo usada principalmente na análise de matrizes biológicas complexas66,67. 
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1.4. Desenvolvimento de um novo ensaio eletroquímico da capacidade 

antioxidante 

Apesar de todas as potencialidades apresentadas pelos métodos eletroquímicos, eles 

ainda são pouco empregados na determinação da capacidade antioxidante em relação aos 

ensaios SET espectrofotométricos. Isso se deve, em parte, à complexidade apresentada por 

algumas metodologias, as limitações referentes à região de aplicação de potencias em alguns 

eletrodos de trabalho e ao alto custo de alguns compostos utilizados. Deste modo, o presente 

estudo propõe-se a desenvolver uma nova metodologia eletroquímica mais simples e eficaz 

para a determinação da capacidade antioxidante. Essa metodologia deverá empregar duas 

técnicas eletroquímicas muito simples e bastante utilizadas na eletroanálise: a voltametria 

cíclica e a cronoamperometria. Além disso, as limitações na região de potenciais utilizados 

serão minimizadas usando-se o eletrodo de diamante dopado com boro como eletrodo de 

trabalho, uma vez que ele apresenta, dentre outras características, uma extensa janela de 

potenciais. Finalmente, deverá se optar por utilizar um composto oxidante de baixo custo e 

elevado potencial redox que garanta sua reatividade com todos os compostos antioxidantes 

presentes na dieta humana e em outros sistemas de interesse tecnológico. 

  

1.4.1. Técnicas eletroquímicas e materiais empregados no novo ensaio 

Inicialmente, será feita uma breve descrição das duas técnicas eletroquímicas 

empregadas no desenvolvimento da nova metodologia. A voltametria cíclica, que apresenta 

um caráter mais qualitativo, será empregada para caracterizar o sistema eletroquímico, e a 

cronoamperometria que será empregada nesses estudos para quantificar a capacidade 

antioxidante. 
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1.4.1.1. Voltametria cíclica 

A voltametria cíclica é uma ferramenta fundamental para a eletroquímica, 

principalmente por ser uma das técnicas mais versáteis no estudo de espécies eletroativas. Sua 

versatilidade associada a sua simplicidade fizeram com que diversos campos da química, 

como a orgânica, a inorgânica, a analítica, a físico-química e a bioquímica passassem a 

empregá-la68,69. 

A voltametria cíclica é quase sempre o primeiro experimento realizado em estudos 

eletroquímicos, devido a sua capacidade de fornecer rapidamente informações dos processos 

redox das espécies eletroativas envolvidas no sistema, em uma ampla faixa de potencial69. Na 

voltametria cíclica, a resposta da corrente de um eletrodo estacionário em uma solução sem 

agitação é excitada por um potencial de onda triangular, como mostrado na Figura 1. Esse 

ciclo de excitação é repetido várias vezes e o potencial onde ocorre a reversão da varredura é 

chamado de potencial de inversão. O intervalo de potenciais de inversão escolhido para um 

dado experimento é aquele no qual ocorre a oxidação ou a redução controlada por difusão de 

um ou mais analitos. A direção da varredura inicial pode ser negativa ou positiva, dependendo 

da composição da amostra. Uma varredura partindo do potencial inicial (Einicial) para o 

potencial final (Efinal) é chamada varredura direta, e na direção oposta é chamada varredura 

reversa. Geralmente, os tempos de ciclos variam de 1 milisegundo ou menos, até 100 

segundos ou mais70,71. 

 

Figura 1 - Sinal de excitação de um voltamograma cíclico e seus principais componentes. 
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A Figura 2 apresenta um voltamograma genérico para um sistema reversível que 

exemplifica a resposta da corrente quando uma solução contendo espécies reduzidas (R) é 

sujeita ao sinal de excitação cíclico mostrado na figura anterior (Figura 1). 

 

Figura 2 - Voltamograma cíclico e seus principais componentes. 

 

No potencial inicial (ponto A), é observada uma pequena corrente catódica que 

decresce imediatamente a zero, conforme prossegue a varredura. Nenhuma corrente é 

observada entre um potencial de +0,7 e +0,4 V porque, nesse intervalo de potencial, nenhuma 

espécie que possa ser oxidada ou reduzida está presente. Quando o potencial torna-se menos 

positivo se desenvolve uma corrente anódica (ponto B) devida à oxidação das espécies 

reduzidas presentes na solução. A reação no anodo é então: 

R  ⇌⇌⇌⇌ O + ne− 

Um rápido aumento ocorre na corrente na região de B a C conforme a concentração 

superficial de R fica cada vez menor. A corrente de pico tem dois componentes, um é o pico 

de corrente inicial necessário para ajustar a concentração de equilíbrio, dada pela equação de 

Nernst e o segundo é a corrente controlada por difusão. A primeira corrente decai rapidamente 

(pontos C a D) conforme a camada de difusão estende-se a distâncias cada vez maiores da 
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superfície do eletrodo. No ponto D, a direção de varredura é trocada, mas a corrente continua 

a ser anódica, mesmo que a varredura siga em direção a potenciais mais positivos, pois os 

potenciais ainda são negativos o suficiente para oxidar as espécies R. Quando o potencial 

torna-se positivo o suficiente para impedir que a oxidação de R ocorra, a corrente vai para 

zero e torna-se catódica. A corrente catódica resulta da redução das espécies oxidadas (O) 

acumuladas perto da superfície durante a varredura direta. Essa corrente apresenta um 

máximo (ponto E) e decresce conforme as espécies O são consumidas na reação catódica. 

Os principais parâmetros em um voltamograma cíclico são o potencial de pico anódico 

(Epa) e catódico (Epc), e a corrente de pico anódica (ipa) e catódica (ipc). A Figura 2 ilustra 

como esses parâmetros são estabelecidos. Para uma reação reversível de eletrodo, as correntes 

de pico anódico e catódico são aproximadamente iguais em valor absoluto, mas de sinais 

opostos, e a diferença entre os picos de potenciais para um sistema reversível é 0,0592/n, onde 

n é o número de elétrons envolvidos na semi-reação68-71. 

Como exposto no início da secção, a voltametria cíclica é uma ferramenta para estudos 

fundamentais e de diagnóstico, que fornece informações qualitativas sobre mecanismos de 

reações eletroquímicas, identificação de espécies presentes em solução e para a análise 

semiquantitativa de velocidades de reação em várias condições. Para um estudo quantitativo é 

necessário empregar técnicas mais sensíveis como, por exemplo, a voltametria de onda 

quadrada ou, como proposto neste trabalho, a cronoamperometria. 

 

1.4.1.2. Cronoamperometria 

A cronoamperometria, como o próprio nome sugere, é uma técnica eletroquímica que 

determina a corrente que flui através do eletrodo de trabalho, como função do tempo, em um 

potencial constante. Esse fluxo de corrente é correlacionado com o gradiente de concentração 
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das espécies oxidadas na superfície do eletrodo de trabalho por meio da equação de Cottrell 

(Equação 4)72: 
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onde: It é a corrente a um tempo t (s), n é o número de elétrons (eq mol−1), F é a constante de 

Faraday (96,485 C eq−1), A é a área geométrica do eletrodo (cm2), C é a concentração das 

espécies oxidadas (mol cm−3) e D é o coeficiente de difusão das espécies oxidadas (cm2 s−1). 

A transferência de massa para o eletrodo de trabalho ocorrerá por difusão, e a curva corrente-

tempo resultante será uma curva de decaimento exponencial da corrente com o tempo. 

Na cronoamperometria do tipo potential-step são aplicados apenas dois potenciais. O 

primeiro potencial (E1) é aplicado em uma região onde não ocorre reação com as espécies 

eletroativas, ou seja, onde não ocorrem processos faradáicos e tem como função carregar a 

dupla camada elétrica na superfície do eletrodo de trabalho. Já o segundo potencial (E2) é o 

potencial onde ocorre a redução (controladas por difusão) das espécies eletroativas (Figura 

3A)72. 

 

Figura 3 - (A) aplicação do salto de potencial em um ensaio cronoamperométrico; (B) 
comportamento da corrente com o tempo (cronoamperograma) e; (C) da corrente com t−1/2 
segundo a equação de Cottrell. 

 

A Figura 3B apresenta o comportamento da corrente com o tempo na região de 

aplicação de cada potencial. Observa-se também a partir da equação de Cottrell (Equação 4) 

uma correlação linear entre I e t−1/2. Por fim, a Figura 3C apresenta essa correlação 
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representada pelo coeficiente angular da reta (coeficiente angular de Cottrell, b) que é 

diretamente proporcional à concentração das espécies oxidadas, uma vez que os demais 

termos presentes na equação de Cottrell (n, F, A, D e π) são constantes. 

O tempo de aplicação dos potenciais é usualmente determinado pelo tipo de 

informação que o experimento nos deseja fornecer, normalmente são usados tempos curtos 

entre 1 milissegundo e 10 segundos. Portanto, é possível garantir que nenhuma mudança 

significativa (<1%) ocorrerá na concentração inicial da espécie eletroativa no meio da 

solução72. 

 

1.4.1.3. O eletrodo de diamante dopado com boro (DDB) 

O diamante é uma forma alotrópica rara do carbono que possui elevados graus de 

densidade atômica, dureza e resistência mecânica. O interesse popular nos diamantes se deve 

principalmente no seu valor como gemas, mas os cristais têm ainda uma maior importância 

como ferramentas industriais. As variedades negras e microcristalinas, não tendo valor 

comercial, são usadas na indústria como abrasivos de alta qualidade, como ferramentas de 

talha ou como perfuradores para materiais de dureza elevada. Estes podem ser usados para 

cortar, tornear e furar alumina, quartzo, vidro e artigos cerâmicos. O pó de diamante é usado 

para polir aços e outras ligas73,74. Na sua forma sintética, os diamantes possuem cristais de 

dimensões demasiadamente reduzidas para poderem ser comercializados como gemas, no 

entanto, eles também possuem diversas aplicações industriais, em vários setores, tais como75: 

i) mecânico, devido à sua alta dureza, condutividade térmica e força de flexão; 

ii) eletrônico, opto-eletrônico, óptico e espacial, devido à sua alta condutividade térmica, 

baixa constante dielétrica, alta temperatura de operação, bom isolamento elétrico e boa 

transparência óptica; 
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iii) médico, devido à inércia química e baixo coeficiente de fricção; 

iv) eletroquímico, devido ao seu caráter semicondutor quando dopado, alta resistência 

química, ampla janela de potencial de trabalho e baixa corrente de fundo. 

Todas essas propriedades são, em muitos casos, inigualáveis, principalmente por se 

apresentarem em conjunto num único material. 

O grande empecilho para o uso do diamante sintético em larga escala era o fator 

econômico, pois o processo de crescimento dos filmes era muito caro quando comparado a 

outros materiais alternativos. Entretanto, a utilização de novas técnicas baseadas em reatores 

de alta potência tornou-se mais comum e, pela primeira vez, no ano de 2000, foi possível 

produzir um pequeno pedaço de diamante, cerca de 0,2 g, por menos de US$1,0. Isto 

viabilizou economicamente o uso de diamante e permitiu que vários pesquisadores 

explorassem seu amplo conjunto de propriedades para uma grande variedade de aplicações75. 

Atualmente, dois métodos se destacam para a síntese de diamante, são eles: a 

deposição química a partir da fase vapor (do inglês chemical vapor deposition, CVD) e o 

crescimento à alta-pressão/alta-temperatura (do inglês high-pressure/high-temperature, 

HPHT), sendo este último o que mais se assemelha ao processo de formação do diamante 

natural.  Há diferenças marcantes quanto aos parâmetros de crescimento utilizados em cada 

processo. O método HPHT necessita de temperaturas iguais ou superiores a 1670 K e de 

pressões altíssimas, da ordem de 5 × 109 Pa, enquanto o método CVD trabalha a temperaturas 

da ordem de 1270 K e pressões subatmosféricas, da ordem de 1 × 103  a 1 × 104  Pa75. A 

Figura 4 apresenta as morfologias de crescimento, típicas de cada tipo de diamante 

considerado. 
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Figura 4 - Morfologia do diamante obtido por diferentes métodos: (A) diamante natural; (B) 
alta-pressão/alta-temperatura (HPHT); (C) deposição química a partir da fase vapor (CVD). 

 

O diamante natural tem, em geral, grãos de formato octaédrico, enquanto o diamante 

CVD apresenta dois planos preferenciais de crescimento de grãos, um em formato cúbico e 

outro em formato octaédrico. O diamante HPHT apresenta grãos com cantos não definidos. 

Porém, é importante notar que várias das propriedades do diamante, como condutividade 

térmica, resistência elétrica, não variam com a orientação dos grãos75. 

O fato de usar baixas pressões proporcionou a produção em série dos filmes de 

diamante a partir do método CVD. Atualmente, este método de crescimento de filmes de 

diamante é a técnica mais difundida no mundo, por ser econômica, permitir o crescimento dos 

filmes em vários substratos (silício, tungstênio, molibdênio, titânio, grafite, carbono vítreo, 

liga Ti6A14V, irídio e nióbio) de diferentes tamanhos e formatos (planos, fios, tecido e 

substratos esféricos), e utilizar reatores de construção e manuseio simplificado. Além disso, os 

filmes de diamante obtido por essa metodologia originam um material com excepcionais 

propriedades, tais como: alta condutividade térmica, largo band gap, altas mobilidades de 

elétrons e lacunas, alta tensão de ruptura elétrica, dureza, transparência ótica, resistência à 

corrosão e inércia química74-76. 

Baseado nessas propriedades, um dos empregos que mais despertou interesse, a partir 

dos anos 90, foi a fabricação de eletrodos de diamante para utilização em eletroanálise e 

eletrosíntese (aparelhos opticoeletroquímicos, fotoeletroquímicos, sensores e detectores 

eletroquímicos)73. Todavia, foi necessário produzir filmes de diamante semicondutores 
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altamente dopados com boro para diminuição de sua resistividade, devido ao caráter isolante 

do diamante74,75. O boro, geralmente proveniente do gás trimetil-boro, numa concentração que 

varia entre 10 e 20000 ppm, fornece ao material, como já mencionamos, as características de 

um semicondutor tipo p, ou de um semimetal, dependendo da concentração de dopante 

utilizada77. A concentração do boro também determina a resistência específica de um filme de 

diamante. Concentrações de 1018 átomos cm−3 determinam uma resistência de 104 
Ω, enquanto 

que concentrações de 1021 átomos cm−3 conduzem a uma resistência na ordem de 10−2 
Ω

78.  

Esse novo eletrodo foi denominado eletrodo de diamante dopado com boro (DDB) e 

vem se destacando dentre os materiais utilizados pela eletroquímica. O DDB apresenta várias 

propriedades eletroquímicas que são significativamente diferentes das outras formas 

alotrópicas do carbono usadas como materiais para eletrodos, como o carbono vítreo e o 

grafite pirolítico. A literatura destaca sua extensa janela eletroquímica entre as reações de 

desprendimento de hidrogênio e oxigênio ~ 3 V (−0,75 V a 2,35 V vs eletrodo normal de 

hidrogênio, ENH)79, a alta resistência à corrosão, a reprodutibilidade de sua superfície e as 

baixas correntes capacitivas73,74. Devido às propriedades atrativas deste material, a quantidade 

de publicações empregando o diamante como eletrodo tem crescido bastante nas mais 

diversas áreas, porém com maior ênfase na eletroanalítica. 

No Japão, o grupo do professor Fujishima73 tem contribuído bastante para o 

desenvolvimento do DDB, na análise de compostos orgânicos, tanto em soluções aquosas 

como em não-aquosas. Já no Brasil, podemos destacar os trabalhos desenvolvidos pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)75,76, no desenvolvimento de eletrodos de 

DDB e os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Materiais Eletroquímicos e Métodos 

Eletroanalíticos GMEME/USP, voltados à aplicação desses eletrodos em compostos 

orgânicos (fármacos80, herbicidas81, pesticidas82-90, benzeno91, nitrosaminas92, nicotina93 e 

flavonóides94) e no estudo das reações de oxidação de alcoóis, utilizando eletrodos de 
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diamante modificados com óxidos metálicos pela técnica de sol-gel, para serem aplicados em 

células combustíveis95-98. É importante destacar que o GMEME/USP desenvolveu trabalhos 

pioneiros referentes à complementação do pré-tratamento anódico do eletrodo de DDB, 

considerado padrão, com um pré-tratamento catódico, que proporciona uma diminuição 

considerável dos limites de detecção e aumento da reprodutibilidade em determinações 

eletroanalíticas 99,100. 

Contudo, o eletrodo de DDB ainda é pouco utilizado na determinação de compostos 

orgânicos com características antioxidantes. Para isso, o GMEME/USP vem desenvolvendo 

novos estudos visando criar metodologias que supram essas necessidades. A determinação da 

capacidade antioxidante total a partir de metodologias eletroquímicas utilizando o DDB é um 

projeto inovador, que apresenta algumas vantagens frente aos atuais métodos utilizados. Este 

estudo oferece um novo leque de aplicações para as técnicas eletroanalíticas contribuindo 

ainda mais para a consolidação do DDB como eletrodo de trabalho em eletroanálises. 

 

1.4.2. Estudos preliminares: ensaio FRAP modificado 

O desenvolvimento de uma metodologia eletroquímica para a determinação da 

capacidade antioxidante, a partir de mecanismos SET, se baseia no uso de um composto 

oxidante padrão para monitoramento da reação redox e posterior quantificação do poder de 

redução do antioxidante. Portanto, a idéia inicial deste projeto foi empregar espécies de 

Fe(III) como oxidante, analogamente ao ensaio FRAP (espectrofotométrico)20,21. Deste modo, 

foi escolhido o hexacianoferrato(III) de potássio (K3[Fe(CN)6]) em meio ácido (tampão 

acetato 0,3 mol L−1, pH = 3,6) como oxidante, um sistema modelo bastante utilizado em 

estudos eletroquímicos e que apresenta uma elevada reversibilidade eletroquímica. 
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Para a quantificação da concentração remanescente da espécie oxidante contendo 

Fe(III), foi empregada uma técnica inovadora para esse propósito, a cronoamperometria 

partindo do potencial de circuito aberto do sistema (do inglês open circuit potential, OCP). 

Essa técnica foi usada em substituição às técnicas de varredura de potencial (voltametria 

cíclica, voltametria de pulso diferencial e voltametria de onda quadrada), já que elas não 

partem de uma situação inicial ideal, onde a concentração das espécies reduzidas do oxidante, 

representadas simplesmente como [Fe(II)], ou das espécies remanescentes do oxidante 

[Fe(III)] é oriunda apenas da reação homogênea entre o composto oxidante e o antioxidante. 

Na verdade as técnicas de varredura promovem uma reação heterogênea de redução/oxidação 

das espécies presentes em solução no intervalo de aplicação dos potenciais. Essas espécies 

influenciam diretamente na quantificação da concentração das espécies remanescentes de 

Fe(III), parâmetro empregado na determinação da capacidade de redução do antioxidante. 

A cronoamperometria é uma técnica capaz de quantificar pontualmente a concentração 

das espécies oxidantes, antes e após a adição do antioxidante, sendo a capacidade antioxidante 

dada em termos da concentração de espécies Fe(II) formadas (FRAP value). Este valor é 

calculado diretamente utilizando uma relação matemática entre os coeficientes angulares de 

Cottrell (b) obtidos para a solução oxidante antes ([Fe(III)]inicial) e após ([Fe(III)]final) a adição 

do antioxidante. 

Embora essa metodologia, denominada de ensaio FRAP modificado, tenha sido 

aplicada com sucesso para o ácido ascórbico, ela não pode ser usada em antioxidantes que 

apresentem reversibilidade eletroquímica. Ensaios preliminares mostraram que os produtos 

gerados na oxidação homogênea do antioxidante pelo composto prova, permanecem em 

solução e são reduzidos juntamente com o Fe(III) remanescente, após o salto de potencial 

cronoamperométrico, já que esses compostos apresentam picos de redução praticamente na 
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mesma região de potencial. Portanto, o uso de espécies Fe(III) como oxidante, foi descartado 

nos estudos subseqüentes. 

 

1.4.3. O cério (IV) como possível oxidante  

O oxidante no ensaio FRAP (Fe3+-TPTZ) tem um potencial redox comparável ao do 

radical ABTS no ensaio TEAC (~ 0,7 V vs ENH). Esses compostos oxidantes podem 

certamente reagir com diversos antioxidantes presentes na dieta humana, como o α-tocoferol 

(E° = 0,5 V vs ENH), o ácido ascórbico (E° = 0,28 V vs ENH) e inúmeros compostos 

fenólicos. Porém, não oxidam moléculas com grupos tióis (-SH), causando uma séria 

desvantagem no método13. 

Outros compostos oxidantes que reajam com um número maior de compostos 

antioxidantes, podem ser escolhidos, a questão é: quais critérios devem ser empregados na 

seleção de um oxidante? Não existe uma regra clara para essa resposta, porém, a seletividade 

do oxidante deve ser tal que ele não oxide compostos não antioxidantes, tais como os 

açúcares, que são compostos normalmente presentes nos alimentos e que são conhecidos por 

reduzir íons metálicos como o Cu(II) (reagente de Fehling)66. Por outro lado, muitos radicais 

de oxigênio são fortes oxidantes, isso determina altos valores do potencial redox do sistema 

radicalar (EOH/OH
−

 = 1,55V vs ENH). Além disso, a maioria dos compostos antioxidantes 

presentes na dieta humana possuem baixos potencias redox entre −0,42 e +0,30V vs ENH54. 

Conseqüentemente, é desejável que um composto oxidante possua um potencial redox dentro 

das seguintes condições: 

E°Rad/Rad(red) > E°Ox/Red) > E°AH(Ox)/AH(red) 
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onde E°Rad/Rad(red) é o potencial redox do par oxidado/reduzido das espécies reduzidas de 

oxigênio; E°Ox/Red) é o potencial redox do composto oxidante; E°AH(Ox)/AH(red) é o potencial 

redox do par oxidado/reduzido do antioxidante. 

Assim, Ozyrut et al.
101 empregaram recentemente o cério (IV) como oxidante em meio 

ácido (H2SO4 0,3 mol L−1) na determinação da capacidade antioxidante total usando detecção 

espectrofotométrica. O ensaio foi intitulado CeRAC (do inglês ceric ion reducing antioxidant 

capacity) e apresentou resultados satisfatórios quando comparado com outros ensaios 

espectrofotométricos (TEAC e CUPRAC). Outra vantagem desse ensaio é o fato de não sofrer 

interferência por parte das moléculas não antioxidantes presentes na matriz, tais como, ácido 

benzóico, glucose, ácido acetilsalicílico, ácido cítrico e sacarose. Apesar de apresentar as 

mesmas limitações já citadas anteriormente, referentes à técnica de detecção 

espectrofotométrica, o ensaio CeRAC contribuiu para a divulgação das potencialidades do uso 

do cério (IV) como oxidante. 

Os compostos de cério (IV), por sua vez, representam os mais notáveis agentes 

oxidantes dentre a série dos lantanídeos. Os lantanídeos, localizados no sexto período da 

tabela periódica, fazem parte de uma família de metais que apresentam valores de energia de 

ionização baixos, tendendo assim a formar íons positivos. Estes são, algumas vezes, referidos 

como terras raras, um nome um tanto impróprio, por eles não serem particularmente raros. 

Um exemplo é o próprio cério, que é tão abundante na natureza quanto o cobre. Outro aspecto 

importante dos lantanídeos é a baixa toxicidade, sendo este um importante pré-requisito para 

sua aplicação em larga escala102. 

O forte poder oxidante do cério (IV) começou a ser explorado pela química orgânica a 

partir da metade do século XIX. Atualmente, o sulfato de cério (IV) em meio de ácido 

sulfúrico também é bastante usado na química analítica, especialmente na oxidimetria103 e na 
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titulação volumétrica de espécies inorgânicas e de moléculas orgânicas oxidáveis como o α-

tocoferol (Vitamina E)104. 

O potencial de redução do sulfato de cério (IV), em ácido sulfúrico (H2SO4) 0,5 − 4,0 

mol L−1, é de 1,43 ± 0,05 V vs ENH. Ele pode ser usado somente em soluções ácidas, sendo 

mais apropriada a concentração 0,5 mol L−1 ou mais, pois à medida que a solução é 

neutralizada, precipitam-se o hidróxido de cério (IV) (óxido hidratado de cério (IV) ou sais 

básicos). As soluções de sulfato de cério (IV) em meio ácido são notavelmente estáveis 

durante longos intervalos de tempo, superando o permanganato, outro agente oxidante 

bastante empregado pela química analítica. Estas soluções não precisam de proteção contra a 

luz, ou seja, não sofrem decomposição fotoquímica e podem até serem fervidas durante um 

pequeno intervalo de tempo, sem que ocorra apreciável modificação da sua concentração105. 

Os compostos de cério possuem uma massa molecular relativamente alta e são 

transferidores de apenas um elétron. Embora alguns estudos de equilíbrio de diferentes 

espécies de Ce4+, em meio de H2SO4, apontem para a formação de espécies tri-sulfatadas 

[HCe(SO4)3
−] 104,105, admite-se que na reação dos sais de cério (IV) em solução ácida, com 

agentes redutores, ocorra a transformação simples102: 

Ce4+ + e− ⇌⇌⇌⇌ Ce3+ 

Por apresentar todas essas características específicas, o sulfato de cério (IV), em meio 

ácido, pode ser um oxidante adequado para o desenvolvimento do novo ensaio eletroquímico, 

para a determinação da capacidade antioxidante de compostos orgânicos. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma metodologia eletroquímica para a 

determinação direta da capacidade antioxidante de diversos compostos orgânicos, tais como: 

polifenóis, flavonóides, ácidos fenólicos, vitaminas e outros compostos antioxidantes 

comumente usados na conservação de alimentos industrializados ou que estejam presentes em 

amostras naturais. Para alcançar esse objetivo geral se fez necessária à realização de diversas 

etapas específicas que são detalhadas a seguir: 

(i) Realização de estudos preliminares (voltamétricos e cronoamperométricos) para 

determinação do composto oxidante padrão que melhor se adapte aos critérios 

exigidos pela metodologia empregada na determinação da capacidade antioxidante; 

(ii) Realização de estudos complementares por voltametria cíclica para avaliar os perfis 

voltamétricos dos compostos antioxidantes e das amostras nativas que serão estudadas; 

(iii) Desenvolvimento de novas metodologias cronoamperométricas para a determinação 

da capacidade antioxidante de compostos orgânicos comumente usados como padrões; 

(iv) Aplicação e validação do novo ensaio antioxidante a partir desses compostos padrões; 

(v) Realização de estudos cinéticos com diferentes compostos antioxidantes padrões para 

avaliar o comportamento do novo ensaio após diferentes tempos de reação; 

(vi) Aplicação do novo ensaio na determinação da capacidade antioxidante total de 

diferentes amostras de alimentos e de outros sistemas de interesse tecnológico; 

(vii) Avaliação da correlação entre a capacidade antioxidante a partir do novo ensaio e a 

relação estrutura/atividade antioxidante de flavonóides; 

(viii) Realização de estudos suplementares para avaliar a influência da complexação metal-

flavonóide na capacidade antioxidante de moléculas polifenólicas. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1. Reagentes e soluções 

Durante todo o desenvolvimento experimental deste projeto foram usados apenas 

reagentes de pureza analítica (P.A) para evitar a presença de contaminantes e assegurar a 

confiabilidade dos resultados analíticos. Estes reagentes encontram-se listados no Quadro 2, 

com as suas respectivas procedências e purezas. 

Quadro 2 - Procedência e pureza dos reagentes utilizados.  

Reagente Procedência Pureza (%) 

Acetato de sódio trihidratado (CH3COONa.3H2O) J. T. Baker® 99,9 

Ácido acético glacial (CH3COOH) Merck® 99,8 

Ácido clorídrico (HCl) Merck® 37,0 

Ácido gálico (Ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico 
/((HO)3C6H2CO2H) 

Sigma® - 

Ácido L-ascórbico (C6H8O6) Synth® 99,0 

Ácido sulfúrico (H2SO4) Mallinckrodt® 97,9 

Ácido tânico (tanino/C76H52O46) Aldrich® - 

Álcool etílico absoluto anidro (CH3CH2OH) J. T. Baker® 99,7 

Álcool metílico (CH3OH) J. T. Baker® 99,8 

Apigenina (4´,5,7-trihidroxiflavona/C15H10O5) Sigma® 95,0 

BHA (2(3)-terc-butil-4-hidroxianisol/ 
((CH3)3CC6H3(OCH3)OH) 

Sigma® - 

  continua 
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  conclusão 

Reagente Procedência Pureza (%) 

Catequina ([(+)-cianidol-3-(2R, 3S) -2-(4,4-dihidroxifenil)-
3,4-dihidro-1(2H)-benzopiran-3,5,7-triol-(+)-trans-3,3,4,5,7-
pentahidroxiflavona/C15H14O6) 

Sigma® 98,0 

Cloreto de Potássio (KCl) J. T. Baker® 99,8 

Crisina (5,7-Diidroxiflavona/C15H10O4) Aldrich® 97,0 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilahidrazila) Sigma® - 

Fisetina (3,3´,4´,7-tetrahidroxiflavona/C15H10O6) Sigma® - 

Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) J. T. Baker® 99,6 

Fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4) Mallinckrodt® 98,0 

Hexacianoferrato(III) de potássio (K3[Fe(CN)6]) J. T. Baker® 99,4 

Hidróxido de sódio (NaOH) Mallinckrodt® 98,3 

Kaempferol (3,4´,5,7-tetrahidroxiflavona/C15H10O6) Sigma® 90,0 

Luteolina (3´,4´,5,7-tetrahidroxiflavona/C15H10O6) Sigma® 98,0 

Morina (2´,3,4´,5,7-pentahidroxiflavona/C15H10O7) Sigma® - 

Nitrato de Prata (AgNO3) Merck® 99,8 

Quercetina dihidratada (3,3´,4´,5,7-Pentahidroxiflavona 
dihidratada/C15H10O7.2H2O) 

Sigma® 98,0 

Rutina (quercetina-3-rutinoside / C27H30O16) Sigma® 95,0 

Sulfato de cério(IV) tetrahidratado (Ce(SO4)2.4H2O) Merck® 98,0 

Sulfato de ferro heptahidratado (FeSO4.7H2O) Sigma® 99,0 

Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-
carboxílico/C14H18O4) 

Aldrich® 97,0 

 

Todas as soluções aquosas empregadas no procedimento experimental foram 

preparadas utilizando água ultrapura (resistividade de 18,2 MΩ − cm 25 °C) proveniente de 

um sistema de deionização MilliQ da Millipore®. 
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Uma solução de tampão acetato 0,3 mol L−1 (pH = 3,6) foi empregada como eletrólito 

de suporte no ensaio FRAP modificado. Por outro lado, uma solução de H2SO4 0,5 mol L−1 

foi empregada como eletrólito de suporte no ensaio CRAC (do inglês ceric reducing 

antioxidant capacity), além de ser usada no pré-tratamento superficial (polarização anódica e 

catódica da superfície) do eletrodo de trabalho (DDB). 

Nos estudos voltamétricos de avaliação da influência da complexação metal-

flavonóide na capacidade antioxidante de moléculas polifenólicas, empregou-se uma solução 

de tampão fosfato 0,1 mol L−1 (pH = 7,4) como eletrólito de suporte. Além disso, uma solução 

estoque de FeSO4.7H2O 0,01 mol L−1 foi usada na complexação dos compostos polifenólicos. 

 

3.1.1. Soluções oxidantes 

Para o ensaio FRAP modificado, foi usada uma solução contendo, tampão acetato 0,3 

mol L−1 (pH = 3,6) e K3[Fe(CN)6] 5,15 × 10−4 mol L−1 como reagente oxidante, denominada 

“FRAP reagente”. O ácido clorídrico foi descartado da composição do “FRAP reagente”, 

tendo em vista que sua função no ensaio FRAP original era apenas facilitar a formação do 

complexo Fe-TPTZ20,21. 

Para a preparação da solução oxidante no ensaio CRAC, denominada “CRAC 

reagente”, utilizou-se uma solução estoque de Ce(SO4)2.4H2O 1,03 × 10−3 mol L−1 em H2SO4 

0,5 mol L−1. 

Uma solução metanólica de DPPH● na concentração de 2,50 × 10−2 g L−1 foi usada no 

ensaio DPPH. 
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3.1.2. Soluções antioxidantes 

Devido à baixa solubilidade de alguns compostos antioxidantes, empregados nos 

ensaios FRAP modificado e CRAC, todas as soluções estoques antioxidantes foram 

preparadas em meio alcoólico, usando etanol absoluto.  

No ensaio FRAP modificado foram preparadas, diariamente, soluções estoques de 

ácido ascórbico e dos flavonóides: catequina, quercetina e rutina, todas em uma concentração 

de 1,70 × 10−3 mol L−1. 

No ensaio CRAC foram preparadas, diariamente, soluções estoques de ácido tânico, 

quercetina, rutina e catequina em uma concentração de 1,70 × 10−3 mol L−1. Enquanto, que 

para o ácido gálico, BHA, ácido ascórbico e trolox foram preparadas soluções estoques em 

uma concentração de 4,25 × 10−3 mol L−1. Em um segundo momento foram preparadas 

soluções estoques de flavonóides pertencentes a três grupos distintos: flavanois (catequina); 

flavonois (quercetina, morina, fisetina e kaempferol) e flavonas (crisina, luteolina e 

apigenina), em uma concentração de 5,05 × 10−3 mol L−1. 

 

3.2. Amostras de alimentos 

3.2.1. Sucos industrializados 

Foram usadas alíquotas de 454 µL de quatro amostras de sucos de laranja 

industrializados (embalagem tetrapak de 200 mL) de quatro marcas diferentes (A, B, C e D) e 

de suco de laranja natural extraído de laranjas do tipo pêra rio para comparação dos 

resultados. Além disso, foram usadas alíquotas de 300 µL de sete amostras de sucos de frutas 

industrializados (embalagem tetrapak de 200 mL) de três marcas diferentes (A, B e C) nos 

sabores caju, goiaba, laranja, maçã, manga, maracujá e uva.  
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Todos os sucos analisados são sucos concentrados, ou seja, sucos parcialmente 

desidratados que devem mencionar no rótulo o percentual de polpa. Estes sucos passaram por 

processos tecnológicos adequados, como a liofilização e a pasteurização, para garantir sua 

integridade até o consumo. A Tabela 1 apresenta as principais informações técnicas obtidas 

nos rótulos das embalagens de suco. 

Tabela 1 - Especificações comerciais dos sucos de frutas industrializados. 

Amostra Marca Polpa Teor de ácido ascórbico 

(mg/200mL) 

Conservante 

Suco de caju C mínimo 35% 71 dióxido de enxofre 

Suco de goiaba C mínimo 45% 70 ácido ascórbico 

Suco de laranja B não informa não informa ácido ascórbico 

Suco de maçã A não informa 33 ácido ascórbico 

Suco de manga C mínimo 58% 28 sem conservante 

Suco de maracujá C mínimo 16% não informa sem conservante 

Suco de uva C não informa não informa sem conservante 

 

3.2.2. Extratos etanólicos de madeiras brasileiras 

Foram usadas alíquotas de 50 µL de quatro amostras de extratos etanólicos (~ 40% 

v/v) de madeiras brasileiras certificadas (Cabreúva/Myrocarpus frondosus, Cabreúva-

vermelha/Myroxylon balsamum, Imbuia/Octea porosa e Pequi/Caryocar brasiliense), que 

foram cedidas gentilmente pelo Professor Doutor Douglas Wagner Franco, oriundas do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Laboratório de Madeiras e Estruturas de 

Madeiras de São Carlos (LAMEM/USP). Além disso, uma amostra de extrato etanólico de 

carvalho (Quercus sp.), fornecida pelo Departamento de Biociência da Universidade de 

Strathclyde da Escócia, foi usada como padrão de comparação da capacidade antioxidante 
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total, uma vez que o carvalho é a principal madeira usada na construção dos tonéis que são 

empregados no envelhecimento de bebidas alcoólicas destiladas (cachaça, uísque e rum). 

Os extratos foram obtidos pela extração por agitação durante 26 dias e a temperatura 

ambiente (25 °C ± 3 °C) de serragem de madeira seca em uma razão de 0,010 g de serragem 

por mL de solvente. Uma cachaça certificada, não envelhecida e sem a presença de açúcar, 

fornecida pelas Indústrias Müller de Bebidas Ltda., foi usada como solvente no procedimento 

de extração. Após a extração o material foi protegido da luz e armazenado por seis meses 

antes do uso. 

 

3.2.3. Extratos metanólicos de garapa de cana-de-açúcar e de polpa de maracujá 

Foi utilizada cana-de-açúcar da espécie Saccharum officinarum L. (Gramineae), 

coletada na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Pecuária Sudeste em 

São Carlos/SP. Os caules foram moídos para extrair a garapa de cana-de-açúcar e logo após o 

material foi congelado. Já o maracujá usado foi da espécie Passiflora edulis f. flavicarpa 

Degener. Os frutos foram adquiridos no comércio local da cidade de São Carlos – SP e a 

polpa fresca foi separada das sementes por peneiramento seguido por congelamento. 

Os extratos metanólicos de garapa de cana-de-açúcar e polpa de maracujá foram 

obtidos pela extração, com 10 mL de metanol para cada 100 mL de amostra, usando um 

banho de ultra-som por 5 minutos, a temperatura ambiente. Logo em seguida as amostras 

foram centrifugadas a 10000 rpm por 20 minutos, também a temperatura ambiente, e o 

sobrenadante (cerca de 30 mL) foi coletado para aplicação na determinação da capacidade 

antioxidante e determinação da concentração por secagem. Com esses sobrenadantes foram 

preparadas soluções estoques em diferentes intervalos de concentração: 35,0 − 195,0 g L−1 
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para a garapa de cana-de-açúcar e 1,00 − 80,00 g L−1 para a polpa de maracujá. Alíquotas de 

100 µL dessas soluções estoques foram empregadas nos ensaios cronoamperométricos. 

 

3.3. Instrumentação 

Todos os compostos antioxidantes foram pesados em uma balança analítica digital 

Mettler Toledo® modelo AL204, com legibilidade da pesagem de 0,1 mg. As soluções 

estoques e amostras de extratos metanólicos foram homogeneizadas em um banho de ultra-

som da Thorniton®. O sobrenadante usado na obtenção das amostras de extratos metanólicos 

de garapa de cana-de-açúcar e polpa de maracujá foram obtidas usando uma centrifuga de 

bancada Excelsa II FANEM® modelo 206 BL. 

O ensaio DPPH foi realizado utilizando espectrofotômetro UV-VIS Perkin Elmer®. Já 

os ensaios eletroquímicos foram realizados em um potenciostato/galvanostato Autolab® 

modelo PGSTAT 30, acoplado a um microcomputador padrão IBM® (do inglês international 

business machines) dotado com o programa GPES® (do inglês general purpose 

electrochemical system), versão 4.9 da Eco Chemie B. V., para aquisição dos dados 

experimentais. Além disso, todos os dados foram tratados e disponibilizados na forma de 

gráficos utilizando o programa Origin 7.5 da Microcal®. 

 

3.3.1. Célula eletroquímica 

A célula eletroquímica utilizada, tanto nos ensaios voltamétricos como nos ensaios 

cronoamperométricos, foi a mesma, uma célula convencional de vidro borosilicato de 

compartimento único, com capacidade para 30 mL, equipada com uma tampa de 

politetrafluoretileno (PTFE) contendo um orifício para encaixe do capilar, para promover a 
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desoxigenação da solução com nitrogênio gasoso, e outro orifício para facilitar a saída dos 

gases, além de três orifícios para encaixe dos eletrodos (eletrodo de trabalho, eletrodo auxiliar 

ou contra-eletrodo e eletrodo de referência), conforme mostrado na representação esquemática 

da Figura 5. 

 

Figura 5 - Representação esquemática da célula eletroquímica: (1) entrada do nitrogênio 
gasoso, (2) eletrodo auxiliar, (3) eletrodo de trabalho, (4) eletrodo de referência e (5) saída 
dos gases. 

 

 Devido à elevada condutividade das soluções empregadas e pelo fato das medidas 

cronoamperométricas serem realizadas em estado transiente e a potencial constante, não foi 

necessário usar o capilar de Luggin-Haber na montagem do sistema eletroquímico. 

 

3.3.2. Eletrodos 

O sistema de eletrodos empregado nas determinações eletroquímicas é composto por: 

um eletrodo auxiliar de placa de platina com área geométrica de aproximadamente 2,0 cm2, 

embutido em vidro temperado e fixado com resina epóxi para evitar infiltrações; um eletrodo 

de referência de Ag/AgCl saturado com KCl 3,0 mol L−1, com um valor de potencial de 0,235 

V superior ao ENH; e um eletrodo de trabalho de diamante dopado com boro com área 

geométrica de 0,36 cm2 e com um grau final de dopagem de 8000 ppm de boro. 
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O eletrodo de DDB foi montado usando um filme de diamante fixado com cola de 

prata sobre uma placa de circuito integrado revestida com cobre e teve suas bordas recobertas 

com uma resina epóxi para evitar infiltrações (Figura 6). Os filmes de diamante foram 

preparados no Centro Suíço de Eletrônica e de Microtécnica (Neuchâtel − Suíça), sobre um 

substrato de silício contendo um filme de ouro na parte posterior para permitir o contato 

elétrico. Esses filmes foram sintetizados pela técnica HF-CVD (do inglês hot filament 

chemical vapor deposition), com temperatura de filamento compreendida entre 2440 e 2560 

°C. A fase gasosa consistia em metano (CH4) com excesso de H2, sendo o gás de dopagem o 

trimetil-boro.  

 

Figura 6 - Representação esquemática do eletrodo de trabalho de diamante dopado com boro 
(DDB). 

 

A limpeza e ativação do eletrodo de DDB foi realizada de acordo com Suffredini et 

al.
100 e consiste no pré-tratamento anódico da superfície do eletrodo em uma solução de 

H2SO4 0,5 mol L−1 aplicando um potencial de +3,0 V por 15 segundos, seguido de um pré-

tratamento catódico, na mesma solução, aplicando um potencial de −3,0 V por 45 segundos. 

Esse procedimento visa assegurar a confiabilidade e a reprodutibilidade dos resultados 

experimentais. 

Todos os potenciais referentes aos resultados experimentais foram referidos em 

relação ao sistema de referência Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L−1). 
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3.4. Metodologia 

3.4.1. Caracterização do sistema eletroquímico por voltametria cíclica 

A caracterização inicial das amostras foi realizada empregando a voltametria cíclica. 

Para isso, adicionaram-se diferentes volumes para cada grupo de amostras (454 µL, 100 µL e 

50 µL para soluções padrões de antioxidantes, 454 µL para amostras de sucos de laranja 

industrializados, 300 µL para amostras de sucos de frutas industrializados, 50 µL para 

amostras de extratos de madeiras e 100 µL para amostras de extratos metanólicos de garapa 

de cana-de-açúcar e polpa de maracujá), e 15 mL ou 10 mL de eletrólito suporte (tampão 

acetato 0,3 mol L−1 ou H2SO4 0,5 mol L−1 conforme o ensaio FRAP modificado ou CRAC 

respectivamente) à cela eletroquímica. Após 10 minutos de desoxigenação da solução com 

nitrogênio gasoso, realizou-se a varredura de potencial no sentido da oxidação das amostras, 

com velocidade de varredura de 100 mV s−1. Realizou-se também uma varredura de potencial 

do composto oxidante no sentido de redução, com velocidade de varredura de 100 mV s−1 

para comparação com as regiões de redução e oxidação das amostras antioxidantes. 

 

3.4.2. Ensaio FRAP modificado 

Como foi descrito na introdução deste trabalho, o ensaio FRAP modificado consiste 

em uma adaptação de outra metodologia desenvolvida por Benzie e Strain20,21, o ensaio 

FRAP, bastante empregado na determinação da capacidade antioxidante. Essa adaptação foi a 

primeira tentativa proposta no projeto de doutorado para aplicar a detecção eletroquímica na 

determinação da capacidade antioxidante. Portanto, alguns parâmetros experimentais do 

ensaio original foram modificados, para monitorar o decaimento da concentração das espécies 

Fe(III) na forma do complexo K3[Fe(CN)6], antes e após a adição do antioxidante. 
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As alíquotas de cada reagente foram alteradas, no entanto, a razão 

antioxidante/oxidante foi a mesma proposta no ensaio original, ou seja, 1/34. Assim, foram 

usados 15 mL de “FRAP reagente” e 454 µL de solução estoque antioxidante, em etanol. Para 

a determinação da capacidade antioxidante dos sucos de laranja industrializados também foi 

usado uma alíquota de 454 µL. O tempo de reação estipulado para avaliação da capacidade 

antioxidante permaneceu o mesmo do ensaio original (4 minutos), contudo, a solução foi 

previamente desoxigenada por 10 minutos (6 minutos iniciais + 4 minutos de reação) com 

nitrogênio gasoso, promovendo também uma agitação e homogeneização da solução. 

O monitoramento da concentração das espécies Fe(III), antes e após a adição do 

antioxidante, foi realizado a partir de ensaios cronoamperométricos. Para isto, foi traçada uma 

curva padrão com uma solução de K3[Fe(CN)6] em tampão acetato, com concentração 

variando de 0 a 500 × 10−6 mol L−1. Em seguida, foram determinadas as concentrações das 

espécies Fe(III) remanescentes, após a adição dos compostos antioxidante padrões que 

apresentaram uma concentração final de 50 × 10−6 mol L−1 na solução. 

Os ensaios cronoamperométricos foram realizados partindo-se do potencial de circuito 

aberto do sistema (E1 ~ 0,36 V), durante 2 segundos, seguido pela aplicação de um salto de 

potencial de redução final (E2 = 0 V), durante o restante do ensaio (10 segundos), e pelo 

registro da variação da corrente com o tempo (cronoamperograma). 

Considerando o coeficiente de difusão das espécies oxidadas constante (antes e após a 

adição do antioxidante), podemos obter uma correlação linear entre I e t−1/2, a partir da 

equação de Cottrell (equação 4), uma vez que os demais termos presentes nessa equação são 

constantes. A variação do coeficiente angular da curva (b) é plotada contra a concentração do 

oxidante, resultando em uma nova curva linear. A equação de regressão desta nova curva é 

então empregada na determinação da concentração das espécies Fe(III) remanescentes ou 

Fe(II) produzidas após a adição da amostra, refletindo a capacidade de redução do 
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antioxidante. O monitoramento das espécies Fe(II) (FRAP value), após a adição de cada 

amostra antioxidante, foi efetuado separadamente e todos os ensaios foram realizados em 

triplicata. 

 

3.4.3. Ensaio CRAC (ceric reducing antioxidant capacity) 

Alternativamente ao ensaio inicialmente proposto (FRAP modificado), um novo 

ensaio eletroquímico foi desenvolvido. Como foi mencionado na introdução, esse ensaio 

também emprega a cronoamperometria como técnica de detecção, porém, utiliza uma solução 

ácida de sulfato de cério (IV) como oxidante, razão pela qual foi denominado ensaio CRAC 

em analogia a outros ensaios SET, que empregam metais como oxidantes (FRAP, CUPRAC e 

CeRAC). 

O ensaio CRAC monitora o decaimento da concentração das espécies Ce4+, após 4 

minutos de reação, com a amostra antioxidante adicionada, partindo do potencial de circuito 

aberto do sistema (E1 ~ 1,29 V), durante 2 segundos, seguido pela aplicação de um salto de 

potencial de redução a um potencial final (E2 = 0,8V), durante 10 segundos, e registro dos 

cronoamperogramas. As medidas cronoamperométricas são correlacionadas com a capacidade 

de redução da amostra antioxidante por meio da equação de Cottrell72, que expressa o 

decaimento da corrente em função do tempo, após a aplicação do salto de potencial no 

eletrodo de trabalho. 

Seguindo uma metodologia semelhante à utilizada no ensaio FRAP modificado, uma 

curva padrão foi obtida inicialmente para a solução oxidante de Ce4+, a partir da variação da 

concentração do oxidante contra o coeficiente angular de Cottrell (b) obtido nos ensaios 

cronoamperométricos subseqüentes. Assim, adicionou-se à cela eletroquímica 10 mL de 

diluições sucessivas da solução oxidante em um intervalo de concentração variando de 0 a 1 × 



                                                                                                                         Parte Experimental 

 

74 
 

10−3 mol L−1. A equação de regressão da curva padrão foi então empregada na determinação 

da concentração das espécies Ce4+ remanescente em solução ou de Ce3+ produzida pela reação 

(CRAC value), refletindo a capacidade de redução do antioxidante. Esse valor pode ser 

também expresso de forma adimensional usando o Equivalente do Trolox (do inglês trolox 

equivalent, TE), pela divisão da concentração das espécies Ce3+ produzidas pela reação com a 

amostra e com o padrão de trolox, respectivamente. Em cada ensaio, a solução oxidante foi 

submetida a uma desoxigenação, por 10 minutos, antes das determinações 

cronoamperométricas subseqüentes. 

Em seguida, determinou-se a capacidade antioxidante, adicionando-se em triplicata 

um volume específico de amostra (100 µL ou 50 µL para soluções padrões de antioxidantes, 

300 µL para amostras de sucos de frutas industrializados, 50 µL para amostras de extratos de 

madeiras e 100 µL para amostras de extratos metanólicos de garapa de cana-de-açúcar e polpa 

de maracujá) a 10 mL de solução oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 em meio ácido). Antes da 

aplicação dos saltos cronoamperométricos, a solução oxidante foi também submetida a uma 

desoxigenação inicial por 6 minutos, seguida por 4 minutos de reação sob agitação, após a 

adição da amostra. 

Para proporcionar uma comparação mais precisa entre diferentes substâncias padrões, 

a variação do coeficiente angular de Cottrell (b), após a adição da amostra, foi traçada contra 

a concentração da mesma, resultando em uma nova curva linear. A equação de regressão 

dessa nova curva foi então empregada na validação analítica dos resultados. 

 

3.4.4. Ensaio DPPH 

A avaliação comparativa entre a metodologia proposta e o ensaio DPPH, foi realizada 

empregando a metodologia descrita por Brand-Willians et al. com algumas modificações33. O 
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ensaio DPPH modificado determina a capacidade antioxidante baseado na reação entre o 

radical DPPH (DPPH●) e extratos metanólicos de alimentos, pelo monitoramento do 

decréscimo da absorbância desse radical em um intervalo de tempo ou em um tempo fixo de 

reação34. Portanto, alíquotas de 100 µL de extratos metanólicos com diferentes concentrações 

(35,0 − 195,0 g L−1 para a garapa de cana-de-açúcar e 1,00 − 80,00 g L−1 para a polpa de 

maracujá) foram adicionadas a 3,9 mL de solução metanólica de DPPH●. A mistura foi bem 

agitada e permaneceu a temperatura ambiente por 1 hora sobre abrigo da luz. 

O decréscimo na absorbância da solução resultante foi então monitorado por 

espectrofotometria (515 nm) durante 60 minutos. A porcentagem de DPPH● consumidos na 

reação foi calculada usando a equação 533: 

•

consumidoDPPH% 100)/( 00 ×−= AAA S  (5) 

onde A0 é a absorbância do branco e AS é a absorbância da amostra a 515 nm. 

O parâmetro empregado para determinar a capacidade antioxidante é o EC50, ou seja, a 

quantidade de antioxidante necessária para reduzir a concentração inicial do radical DPPH em 

50%33. 

 



4
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados de forma cronológica os resultados experimentais 

obtidos durante o desenvolvimento e aplicação dos ensaios eletroquímicos utilizados para 

determinar a capacidade antioxidante de compostos antioxidantes padrões e amostras nativas 

(naturais e industrializadas). 

Inicialmente, serão avaliados alguns resultados preliminares referentes ao 

desenvolvimento de um ensaio eletroquímico análogo ao ensaio FRAP (espectrofotométrico), 

usado na determinação da capacidade antioxidante de compostos antioxidantes padrões. Por 

empregar um composto de Fe(III) (hexacianoferrato(III) de potássio, K3[Fe(CN)6]), como 

oxidante, esse ensaio recebeu o nome de FRAP modificado. Em seguida, serão apresentadas 

as principais limitações desse ensaio, que serão evidenciadas de forma complementar pela 

caracterização voltamétrica do sistema. Para finalizar este tópico será apresentada uma 

aplicação do ensaio FRAP modificado na determinação da capacidade antioxidante de 

amostras de sucos de laranja industrializados de diferentes marcas. 

Na segunda parte do capítulo será proposto um novo ensaio eletroquímico que 

emprega o Ce4+ como oxidante. A denominação a ser utilizada será “ensaio CRAC” (do inglês 

ceric reducing antioxidant capacity). No entanto, os resultados experimentais desse ensaio 

serão precedidos pela caracterização eletroquímica do sistema, utilizando a voltametria 

cíclica. Em seguida, os resultados empregados na determinação da capacidade antioxidante 

para uma série de compostos antioxidantes padrões serão apresentados e validados. Parte 

desse estudo foi apresentada por Ferreira e Avaca em seu artigo de divulgação intitulado 

“Electrochemical determination of the antioxidant capacity: the ceric reducing/antioxidant 

capacity (CRAC) Assay”106. 
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Paralelamente, os resultados decorrentes do estudo cinético com alguns desses 

compostos antioxidantes padrões também serão mostrados e empregados na avaliação do 

comportamento do ensaio CRAC sob diferentes tempos de reação. 

Na terceira e última parte do capítulo, serão apresentados os resultados experimentais 

do ensaio CRAC aplicado a diferentes amostras de alimentos. Dentre essas amostras, pode-se 

destacar as amostras de sucos de frutas industrializados e de extratos etanólicos de madeiras, 

que geraram duas publicações a Ferreira e Avaca intituladas “Determinação eletroquímica da 

capacidade antioxidante de sucos de frutas industrializados usando o CRAC assay”107 e 

“Electrochemical determination of the antioxidant capacity of Brazilian Woods as alternative 

materials for the aging of cachaça”108, respectivamente. Além disso, também será 

apresentado um estudo comparativo entre o ensaio CRAC e o ensaio DPPH na determinação 

da capacidade antioxidante de amostras de extratos metanólicos de polpa de maracujá e de 

garapa de cana-de-açúcar. De forma adicional, será mostrado o estudo da correlação entre a 

capacidade antioxidante a partir do ensaio CRAC e a relação estrutura/atividade antioxidante 

de flavonóides, bem como os resultados decorrentes da influência da complexação 

flavonóide-metal na capacidade antioxidante de algumas moléculas polifenólicas. 

 

4.1. Ensaio FRAP modificado 

A determinação eletroquímica da capacidade antioxidante a partir do ensaio FRAP 

modificado seguiu uma metodologia analítica previamente definida na seção experimental. 

Inicialmente, pode-se destacar a elaboração da “curva padrão” do oxidante (o 

hexacianoferrato(III) de potássio será denominado apenas por Fe(III)) usado na obtenção do 

FRAP value. A Figura 7 apresenta as etapas necessárias para a construção da “curva padrão” 

para as espécies Fe(III). 
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Assim, a Figura 7(A) apresenta o cronoamperograma para a solução oxidante de 

hexacianoferrato(III) de potássio em tampão acetato 0,3 mol L−1 (pH = 3,6), em um intervalo 

de concentração de 0 a 5 × 10−4 mol L−1. Nessa figura pode-se observar o salto de potencial 

aplicado após 2 segundos (E1 = OCP ~ 0,36 V), bem como o decaimento da corrente com o 

tempo nos 10 segundos complementares (E2 = 0 V).  

 

  

 

 

Figura 7 - Etapas requeridas na elaboração da “curva padrão” para as espécies Fe(III): (A) 
Cronoamperograma (curvas de decaimento da corrente, I × t) registrado para uma solução 
padrão de Fe(III) (tampão acetato 0,3 mol L−1, pH = 3,6) em um intervalo de concentração de 
0 a 5 × 10−4 mol L−1; (B) Dependência da −I com t−1/2 a partir da equação de Cottrell; (C) 
“Curva padrão” para solução oxidante traçada a partir dos coeficientes angulares de Cottrell 
(b) versus a concentração das espécies Fe(III) no mesmo intervalo de concentração. 
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Já a Figura 7(B) apresenta a dependência da −I com t−1/2 (linhas de Cottrell) usada na 

determinação dos coeficientes angulares de Cottrell (b). Por fim, a Figura 7(C) apresenta a 

“curva padrão” (b vs [Fe(III)]) empregada na obtenção da equação de regressão (Equação 6). 

bAH (µA s1/2) = 4,59 × 104 ± 3,96 × 102 (µA s1/2/mol L−1) × [Fe(III)] (mol L−1)  + 

0,19 ± 0,11 (µA s1/2) 

(6) 

Como foi destacado anteriormente, o FRAP value é uma expressão matemática usada 

para determinar a concentração das espécies Fe(II) formadas diretamente pela ação do 

antioxidante. Este valor é obtido a partir da subtração da concentração inicial das espécies 

Fe(III) presente em solução (5 × 10−4 mol L−1) pela concentração das espécies Fe(III) 

remanescentes após a reação entre o oxidante e o antioxidante (Equação 7). O segundo termo 

presente na Equação 7 é obtido diretamente da equação de regressão da “curva padrão” 

(Equação 6). 

)/)](([ 1−LmolIIFe

valueFRAP

4
4

1059,4

19,0
105

×

−
−×=

− AHb
 

(7) 

O próximo passo é determinar a capacidade antioxidante de compostos antioxidantes 

padrões (ácido ascórbico, catequina, quercetina e rutina) pela avaliação direta dos poderes de 

redução. A Figura 8(A) apresenta as curvas de decaimento da corrente para: eletrólito suporte 

(tampão acetato 0,3 mol L−1); solução oxidante de hexacianoferrato(III) de potássio 5 × 10−4 

mol L−1; e para a solução oxidante após a adição dos compostos antioxidantes padrões (50 × 

10−6 mol L−1). Em seguida, a Figura 8(B) apresenta as respectivas linhas de Cottrell para cada 

situação. A partir da Figura 8(B) obtêm-se os coeficientes angulares de Cottrell (b) de cada 

solução oxidante, antes e após a adição dos compostos antioxidantes padrões, e desta forma 

estima-se a capacidade antioxidante de cada composto em função do FRAP value. Portanto, 
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os valores de b obtidos para cada composto antioxidante padrão foram substituídos na 

Equação 7 e com eles foram determinados o FRAP value de cada amostra.  

  

Figura 8 - (A) Cronoamperograma (curvas de decaimento da corrente, I × t) registrado para: 
eletrólito suporte (tampão acetato 0,3 mol L−1, [Fe(III)] = 0); solução oxidante de Fe(III)        
5 × 10−4 mol L−1; e solução oxidante após a adição dos compostos antioxidantes padrões     
(50 × 10−6 mol L−1). (B) Dependência da I com t−1/2 a partir da equação de Cottrell, para 
obtenção de b antes (Fe(III) 5 × 10−4 mol L−1) e após a adição do antioxidante (Fe(III)            
5 × 10−4 mol L−1 + AH 50 × 10−6 mol L−1). 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados experimentais obtidos nos ensaios 

cronoamperométricos.  

Tabela 2 - Coeficientes angulares de Cottrell (b) e FRAP value determinados após a adição 
de 454 µL de solução antioxidante padrão (50 × 10−6 mol L−1) a 15 mL de solução oxidante 
(Fe(III) 5 × 10−4 mol L−1 em tampão acetato, pH = 3,6). FRAP value obtidos a partir do ensaio 
FRAP original e potenciais de meio pico anódico (Epa/2) para cada composto antioxidante. 

Antioxidante b (µA s−1/2) Eletroquímico Espectrofotométrico Epa/2 (V) 

FRAP value × 106 
([Fe(II)]/mol L−1) 

FRAP value × 106 
([Fe(II)]/mol L−1) 

Ácido Ascórbico 17,46  123,74 127,55 0,31 

Quercetina 21,82  28,76 396,82 0,36 

Catequina 22,20  20,48 143,68 0,40 

Rutina 22,54  13,07 158,23 0,44 
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Nela encontram-se também os valores dos potenciais de meio pico anódico (Epa/2) 

correspondentes a cada composto antioxidante e os FRAP value obtidos a partir do ensaio 

FRAP original109. Os valores dos Epa/2 foram obtidos em ensaios voltamétricos 

complementares e podem ser utilizados para uma avaliação semi-quantitativa da capacidade 

antioxidante de compostos orgânicos7,48-50. A Figura 9 apresenta os voltamogramas cíclicos 

dos quatro compostos antioxidantes padrões (ácido ascórbico, quercetina, catequina e rutina) e 

do composto oxidante [Fe(III)] empregados no desenvolvimento do ensaio FRAP modificado. 

Segundo o ensaio FRAP descrito por Benzie e Strain20,21, elevados FRAP value 

correspondem a uma maior quantidade de espécies Fe(II) formadas a partir da redução das 

espécies Fe(III) pelo antioxidante, ou seja, representam uma maior capacidade antioxidante. 

Desta forma, observa-se na Tabela 2 que os compostos analisados apresentam a seguinte 

relação antioxidante hierárquica: ácido ascórbico > quercetina > catequina > rutina. Essa 

relação é confirmada pelos Epa/2 obtidos a partir dos voltamogramas cíclicos, tendo em vista 

que o Epa/2 é inversamente proporcional à capacidade antioxidante. 

 

Figura 9 - Voltamogramas cíclicos do (—) oxidante (Fe(III) 5 × 10−4 mol L−1 em meio de 
tampão acetato 0,3 mol L−1, pH = 3,6); e dos antioxidantes (—) Ácido ascórbico,                 
(—) Quercetina, (—) Rutina e (—) Catequina. Todos na concentração final de 50 × 10−6 mol 
L−1 e em meio de tampão acetato 0,3 mol L−1, pH =  3,6; velocidade de varredura de           
100 mV s−1; (←) sentido da varredura do oxidante; (→) sentido da varredura dos 
antioxidantes.  
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Entretanto, quase todos os resultados experimentais obtidos a partir do ensaio FRAP 

modificado não apresentam correlação numérica com os resultados descritos na literatura para 

o ensaio FRAP original. A hierarquia obtida pelo ensaio FRAP modificado também é 

diferente da proposta no ensaio FRAP original (quercetina > rutina > catequina > ácido 

ascórbico)109 e não condiz com a relação estrutura/atividade antioxidante descrita para os 

compostos polifenólicos que será discutida mais adiante110. Além disso, pode-se observar na 

Figura 8 que, com exceção do ácido ascórbico, todos os demais compostos (quercetina, 

catequina e rutina) apresentam uma variação mínima do coeficiente angular de Cottrell (b) em 

relação à curva que expressa à concentração inicial de Fe(III) presente em solução (5 × 10−4 

mol L−1). Conseqüentemente, estes resultados dão margem a algumas especulações. 

Inicialmente, pode-se atribuir essa baixa correlação à natureza do composto oxidante 

utilizado, já que o hexacianoferrato(III) de potássio em meio de tampão acetato 0,3 mol L−1 

(pH = 3,6) apresenta um potencial redox de aproximadamente 0,36 V, ou seja, menor que o 

potencial apresentado pelo complexo Fe3+-TPTZ (0,48 V vs Ag/AgCl) usado no ensaio FRAP 

original13. Deste modo, a diferença de potencial entre o oxidante e o antioxidante é menor e, 

por conseguinte, menor é a capacidade do antioxidante em reduzir o oxidante. Porém, esse 

fato não ocorreu para o ácido ascórbico, que por sinal, apresenta um FRAP value bem 

próximo do descrito na literatura. 

Analisando os voltamogramas apresentados na Figura 9, pode-se observar que apenas 

o ácido ascórbico apresenta-se como um sistema totalmente irreversível, devido à abertura do 

seu anel por hidrólise formando o ácido 2,3-diceto-L-gulônico111. Todos os demais compostos 

apresentam algum grau de reversibilidade. Este fato nos leva a concluir que sistemas que 

apresentam um par redox formado pelo antioxidante (AH) e seu par oxidado (AHox), 

constituem sistemas complexos para a determinação direta a partir da metodologia proposta. 

Fe(III) + AH ⇌⇌⇌⇌ Fe(II)formado + Fe(III)remanescente + AHox 
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Isso ocorre porque o potencial aplicado para redução das espécies Fe(III) remanescentes (0 V) 

é inferior ao potencial de redução das espécies AHox formadas. Assim, para os sistemas 

reversíveis apresentados, todas as espécies AHox formadas são reduzidas juntamente com as 

espécies Fe(III) remanescentes em solução no momento em que é aplicado o salto de potencial 

cronoamperométrico. Isso representa uma forte fonte de interferência para o ensaio, já que o 

objetivo do mesmo é quantificar apenas a concentração das espécies Fe(III) remanescentes em 

solução e assim inferir sobre o poder de redução de cada composto antioxidante. 

O uso de outros eletrólitos suportes e diferentes valores de pH não representam um 

deslocamento significativo do potencial redox do oxidante. Além disso, o potencial de 

redução deste oxidante é muito próximo do potencial redox dos principais antioxidantes 

presentes na dieta humana54. Portanto, o uso do Fe(III) como oxidante está limitado a 

compostos antioxidantes que se apresentem como sistemas irreversíveis. 

Desta forma, o ensaio FRAP modificado foi somente aplicado na determinação da 

capacidade antioxidante de amostras de sucos de laranja industrializados. O suco de laranja 

apresenta diversos compostos antioxidantes solúveis, porém, o ácido ascórbico é o composto 

antioxidante majoritário com cerca de 87% da capacidade antioxidante total112. A Figura 10 

apresenta a voltametria cíclica de quatro amostras de suco de laranja industrializado (marcas 

A, B, C e D), bem como de uma amostra de suco de laranja natural do tipo pêra rio. 

Pode-se observar na Figura 10 que todas as amostras de suco de laranja apresentam o 

mesmo perfil voltamétrico, variando apenas a intensidade da corrente de pico anódico (ipa), 

devido à variação da concentração de ácido ascórbico presente nas amostras. Esses perfis 

voltamétricos são muito semelhantes ao perfil voltamétrico do ácido ascórbico, apresentando 

um deslocamento de potencial devido provavelmente ao efeito de matriz. Conseqüentemente, 

conclui-se que tais amostras são adequadas para a aplicação do ensaio FRAP modificado. 
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Figura 10 - Voltamogramas cíclicos do (—) eletrólito suporte (tampão acetato 0,3 mol L−1, 
pH = 3,6); (—) Ácido ascórbico 50 × 10−6 mol L−1; e dos sucos de laranja (—) Natural,       
(—) Marca A, (—) Marca B, (—) Marca C e (—) Marca D. Velocidade de varredura de 100 
mV s−1; (→) sentido da varredura. 

 

A determinação da capacidade antioxidante das amostras de suco de laranja a partir do 

ensaio FRAP modificado seguiu a mesma metodologia apresentada anteriormente para os 

compostos antioxidantes padrões. A Figura 11(A) apresenta as curvas de decaimento da 

corrente para: eletrólito suporte (tampão acetato 0,3 mol L−1);  solução de 

hexacianoferrato(III) de potássio 5 × 10−4 mol L−1; e para a solução oxidante após a adição 

das amostras de suco de laranja e de ácido ascórbico 50 × 10−6 mol L−1. Em seguida, a Figura 

11(B) apresenta as respectivas linhas de Cottrell para cada situação. A partir da Figura 11(B) 

foram obtidos os coeficientes angulares de Cottrell (b) de cada solução oxidante, antes e após 

a adição das amostras, e desta forma foi estimada a capacidade antioxidante de cada composto 

em função do FRAP value.  

Deste modo, os valores de b obtidos experimentalmente foram substituídos na 

Equação 7 e com eles foram determinados o FRAP value de cada amostra. A Tabela 3 

apresenta os resultados obtidos nos ensaios cronoamperométricos e os valores das correntes 

de pico anódico (ipa) de cada amostra. 
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Figura 11 - (A) Cronoamperograma (curvas de decaimento da corrente, I × t) registrado para: 
eletrólito suporte (tampão acetato 0,3 mol L−1, [Fe(III)] = 0); solução oxidante de Fe(III)        
5 × 10−4 mol L−1; e solução oxidante após a adição das amostras de suco de laranja e de ácido 
ascórbico 50 × 10−6 mol L−1. (B) Dependência da I com t−1/2 a partir da equação de Cottrell, 
para obtenção de b antes e após a adição das amostras de suco de laranja. 

 

Tabela 3 - Valores médios com seus respectivos desvios padrões para os coeficientes 
angulares de Cottrell (bM) e FRAP value determinados após a medida em triplicata da adição 
de 454 µL de amostra a 15 mL de solução oxidante (Fe(III) 5 × 10−4 mol L−1 em tampão 
acetato, pH = 3,6). Correntes de pico anódico (ipa) de cada amostra.  

Amostra bM (µA s−1/2) FRAP value × 106  

([Fe(II)]/mol L−1) 

ipa (µA) 

Suco de laranja natural 13,15 ± 0,26 217,57 ± 5,68 14,98 

Suco de laranja marca A 14,87 ± 0,18 180,24 ± 4,02 13,73 

Suco de laranja marca B 16,72 ± 0,04 139,87 ± 0,95 10,77 

Suco de laranja marca C 18,37 ± 0,09 103,99 ± 1,88 7,93 

Suco de laranja marca D 18,55 ± 0,09 99,93 ± 1,90 7,16 

Ácido Ascórbico (50 × 10−6 mol L−1) 17,46 ± 0,01 123,75 ± 0,33 7,50 

 

Desta forma, observa-se na Tabela 3 que as amostras de suco de laranja analisadas 

apresentam a seguinte relação antioxidante hierárquica: Natural > marca A > marca B > 

marca C > marca D. Como foi destacado anteriormente, esse resultado está diretamente 

relacionado à concentração de ácido ascórbico presente em cada amostra de suco de laranja, 

sendo evidenciado pela intensidade da ipa. A concentração de ácido ascórbico nas amostras de 
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suco de laranja varia de acordo com o fabricante, sendo este composto adicionado como 

conservante. Além disso, o processamento térmico usado para aumentar a vida útil da bebida 

altera a sua constituição básica, inclusive a concentração de ácido ascórbico. Portanto, o 

emprego do ensaio FRAP modificado é uma ferramenta de grande importância para avaliação 

da capacidade antioxidante e controle de qualidade do produto final. 

 

4.2. Ensaio CRAC 

Devido às limitações apresentadas pelo oxidante no ensaio FRAP modificado, o 

primeiro estudo que foi realizado durante o desenvolvimento do ensaio CRAC foi a avaliação 

dos perfis voltamétricos do novo composto oxidante (Ce4+), assim como dos compostos e 

amostras antioxidantes utilizados nos ensaios subseqüentes. Esse tópico, que será apresentado 

a seguir, recebeu uma atenção especial nesse trabalho, já que ele é responsável pela 

caracterização do sistema eletroquímico empregado e ajudará a compreender as vantagens do 

ensaio CRAC em relação a outros ensaios SET. 

 

4.2.1. Caracterização eletroquímica do sistema por voltametria cíclica 

A primeira parte de nosso estudo de caracterização do sistema eletroquímico pode ser 

visualizada na Figura 12, que mostra o voltamograma cíclico do eletrodo de diamante dopado 

com boro (DDB) em eletrólito suporte de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,5 mol L−1. Observa-se 

nessa figura que o eletrodo de DDB apresenta, além de uma extensa janela eletroquímica 

(−0,80 V a 1,90 V) com baixíssimos valores de corrente capacitiva em um longo intervalo de 

potenciais. A linha de base para esse eletrodo, que passou por um pré-tratamento superficial 

(polarização anódica e catódica da superfície), revela uma superfície limpa e sem a presença 
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de processos faradáicos, com exceção de um pequeno sinal anódico no final da varredura. 

Esse sinal foi atribuído à presença de pequenas quantidades de carbono do tipo sp2, como uma 

impureza da superfície113,114. Entretanto, a janela eletroquímica desse eletrodo (−0,80 V a 1,90 

V; 8000 ppm de boro) é um pouco inferior a reportada por Suffredini et al. (−0,97 V a 2,13 V 

vs Ag/AgCl; 4500/5000 ppm de boro)79. Esse fato se deve ao nível de dopagem dos eletrodos 

de filme diamante, sendo este um fator determinante na largura da janela de potencial em 

meio ácido. Em estudos recentes, Salazar-Banda115 observou que a largura da janela é 

inversamente proporcional ao nível de dopagem do eletrodo. Assim, quanto maior o nível de 

dopagem menor a janela de potencial observada, devido à maior condutividade superficial do 

eletrodo que, por sua vez, está relacionada com a quantidade de sítios ativos 

(presumivelmente boro) presentes no eletrodo. 

 

Figura 12 - Voltamograma cíclico do eletrodo de diamante dopado com boro (DDB/8000 
ppm de boro) em eletrólito suporte de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,5 mol L−1. Velocidade de 
varredura de 100 mV s−1. 

 

Adicionalmente, pode-se também constatar que os tempos de pré-tratamento curtos 

(15 e 45 segundos) empregados nesses estudos, têm um efeito significativo na resposta 

eletroquímica do eletrodo de DDB. O pré-tratamento anódico é empregado para limpeza do 

eletrodo de DDB pela oxidação das moléculas adsorvidas em sua superfície. Já o pré-
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tratamento catódico garante a formação de terminações superficiais de hidrogênio e 

conseqüentemente, representa uma grande melhora na resposta eletroquímica, com uma 

superfície aparentemente mais condutora. Segundo Suffredini et al.
100 este pré-tratamento é o 

mais interessante para aplicações analíticas e eletroquímicas do eletrodo de DDB. 

Esses resultados confirmam as propriedades deste material eletródico como um bom 

candidato para a realização de estudos eletroquímicos sem a interferência das reações de 

decomposição da água. Além disso, eles garantem a reprodutibilidade e repetibilidade dos 

ensaios eletroanalíticos. 

A seguir, a Figura 13 apresenta um voltamograma cíclico para o oxidante (Ce4+ 1 × 

10−3 mol L−1) em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L−1). Como foi destacado na introdução deste 

trabalho, apesar de alguns estudos de equilíbrio apontarem para a formação de espécies tri-

sulfatadas [HCe(SO4)3
−]104,105, pode-se admitir que na reação das espécies Ce4+ com agentes 

redutores em solução ácida, ocorra apenas a seguinte reação de transferência 

monoeletrônica102: 

Ce4+ + e− ⇌⇌⇌⇌ Ce3+ 

 

Figura 13 - Voltamograma cíclico do oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1) em eletrólito suporte 
de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,5 mol L−1. (←) Sentido da varredura; velocidade de varredura de 
100 mV s−1. 
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Observa-se que este oxidante apresenta um comportamento de quase reversibilidade 

(�Ep = 280 mV, ou seja, >> 59/n mV) em meio ácido devido, provavelmente, a formação das 

espécies tri-sulfatadas [HCe(SO4)3
−] em solução. A Figura 13 evidencia que o potencial de 

circuito aberto do sistema gira em torno de 1,29 V, encaixando perfeitamente nos critérios de 

seleção de um bom oxidante (E°Rad/Rad(red) > E°Ox/Red) > E°AH(Ox)/AH(red)). Além disso, pode-se 

observar que as espécies Ce4+ sofrem redução, segundo Cottrell, em potenciais inferiores a 1,0 

V. A Figura 13 destaca também o potencial de redução (ERED) de 0,8 V, que foi utilizado nos 

estudos cronoamperométricos. Este potencial foi escolhido por ser um potencial de redução 

suficientemente elevado para o ensaio e, principalmente, por não sofrer interferência devido à 

diminuição do potencial de circuito aberto do sistema oxidante/antioxidante após a adição do 

antioxidante. 

Para finalizar a primeira parte desse estudo de caracterização do sistema 

eletroquímico, a Figura 14 apresenta os voltamogramas cíclicos dos compostos antioxidantes 

padrões e do oxidante empregado no desenvolvimento do ensaio CRAC.  

 

Figura 14 - Voltamogramas cíclicos do (—) oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 em H2SO4 0,5 
mol L−1); e dos compostos antioxidantes padrões (—) Quercetina; (—) Rutina;                      
(—) Catequina;  (—) BHA; (—) Trolox; (—) Ácido Tânico; (—) Ácido Ascórbico e           
(—) Ácido Gálico. Todos na concentração final de 50 × 10−6 mol L−1 e em  meio ácido 
(H2SO4 0,5 mol L−1); velocidade de varredura de 100 mV s−1; (←) sentido da varredura do 
oxidante; (→) sentido da varredura dos antioxidantes. 
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Observa-se nessa figura a presença de três compostos antioxidantes que apresentam 

respostas voltamétricas irreversíveis (ácido gálico, ácido ascórbico e ácido tânico). Por outro 

lado, os demais compostos antioxidantes (trolox, BHA, catequina, rutina e quercetina) 

apresentam pelo menos um processo de redução na varredura reversa. 

Ao contrário do ensaio FRAP modificado, o oxidante empregado no ensaio CRAC 

(Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1) não sofre interferência devido à redução dos produtos gerados pela 

oxidação dos compostos antioxidantes, na região de aplicação do potencial de redução    

(ERED = 0,8 V) dos ensaios cronoamperométricos. Além disso, pode-se concluir que o sistema 

proposto é adequado para uma ampla variedade de compostos antioxidantes presentes na dieta 

humana, já que estes possuem um potencial redox dentro do intervalo de −0,64 a +0,08V vs 

Ag/AgCl54. 

A caracterização eletroquímica das amostras naturais (suco e polpa de frutas, cana-de-

açúcar e extratos de madeiras) e industrializadas (sucos de frutas) empregando a voltametria 

cíclica, segue o mesmo princípio apresentado para os compostos padrões e será apresentada 

mais adiante, juntamente com os resultados experimentais de aplicação do ensaio CRAC na 

determinação da capacidade antioxidante das amostras nativas. 

 

4.2.2. Ensaios cronoamperométricos 

De forma similar a apresentada no ensaio FRAP modificado, iniciou-se a descrição do 

ensaio CRAC pela determinação da “curva padrão” do oxidante (Ce4+) usado na obtenção do 

CRAC value. A Figura 15 apresenta as etapas requeridas para a construção da “curva padrão” 

das espécies Ce4+. 

A Figura 15(A) mostra o cronoamperograma para a solução oxidante de sulfato de 

cério (IV) tetrahidratado em ácido sulfúrico 0,5 mol L−1 em um intervalo de concentração de 
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0 a 1 × 10−3 mol L−1. Já a Figura 15(B) apresenta a dependência da −I com t−1/2 (linhas de 

Cottrell) usada na determinação dos coeficientes angulares de Cottrell (b). Por fim, a Figura 

15(C) apresenta a “curva padrão” (b vs [Ce4+]) empregada na obtenção da equação de 

regressão (Equação 8). 

bAH (µA s1/2) = 3,46 × 104 ± 1,11 × 102 (µA s1/2/mol L−1) × [Ce4+] (mol L−1)   

+ 0,19 ± 0,10 (µA s1/2) 

(8) 

  

 

 

Figura 15 - Etapas requeridas na elaboração da “curva padrão” para as espécies Ce4+: (A) 
Cronoamperograma (curvas de decaimento da corrente, I × t) registrado para uma solução 
padrão de Ce4+ (H2SO4 0,5 mol L−1) em um intervalo de concentração de 0 a 1 × 10−3 mol L−1; 
(B) Dependência da −I com t−1/2 a partir da equação de Cottrell; (C) “Curva padrão” para 
solução oxidante traçada a partir dos coeficientes angulares de Cottrell (b) versus a 
concentração das espécies Ce4+ no mesmo intervalo de concentração. 
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A partir da equação de regressão da curva padrão (Equação 8) obtém-se a 

concentração das espécies Ce4+ remanescentes ([Ce4+]remanescente) após a reação do oxidante 

com as amostras antioxidantes (Equação 9): 

4
4
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19,0
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×

−
=

+ AH
teremanescen

b
Ce  

(9) 

Já a concentração das espécies Ce3+ formadas é obtida na Equação 10 a partir da 

subtração das espécies remanescentes de Ce4+ pela concentração inicial de Ce4+ (1 × 10−3 mol 

L−1) em solução. A concentração das espécies Ce3+ formadas após 4 minutos de reação com a 

amostra antioxidante é então empregada na determinação da capacidade antioxidante, sendo 

esta expressão matemática denominada CRAC value. 
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(10) 

Outro parâmetro bastante empregado na determinação da capacidade antioxidante em 

ensaios SET é a quantificação do Trolox equivalent (TE), ou seja, um valor numérico 

adimensional que expressa o quanto a amostra equivale ao trolox em ação antioxidante. O TE 

é obtido a partir do CRAC value de acordo com a equação 11: 

)(

)(
)(

TroloxValueCRAC

AHValueCRAC
EquivalentTroloxTE =  

(11) 

Posteriormente, determinou-se a capacidade antioxidante de oito compostos 

antioxidantes padrões (ácido ascórbico, ácido gálico, ácido tânico, BHA, catequina, 

quercetina, rutina e trolox) pela avaliação direta do poder de redução desses compostos. A 

Figura 16(A) apresenta as curvas de decaimento da corrente para: eletrólito suporte (H2SO4 

0,5 mol L−1); solução oxidante de sulfato de cério(IV) tetrahidratado 1 × 10−3 mol L−1; e para 

a solução oxidante após a adição dos compostos antioxidantes padrões (50 × 10−6 mol L−1). 

Em seguida, a Figura 16(B) apresenta as respectivas linhas de Cottrell para cada situação. A 
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partir delas obtêm-se os coeficientes angulares de Cottrell de cada solução oxidante, antes e 

após a adição dos compostos antioxidantes padrões, e desta forma estima-se a capacidade 

antioxidante de cada composto em função do CRAC value. 

  

Figura 16 - (A) Cronoamperograma (curvas de decaimento da corrente, I × t) registrado para: 
eletrólito suporte (H2SO4 0,5 mol L−1, [Ce4+] = 0); solução oxidante de Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1; 
e solução oxidante após a adição dos compostos antioxidantes padrões (50 × 10−6 mol L−1). 
(B) Dependência da I com t−1/2 a partir da equação de Cottrell, para obtenção de b antes (Ce4+ 
1 × 10−3 mol L−1) e após a adição do antioxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 + AH 50 × 10−6 mol 
L−1). 

 

Portanto, os valores de b obtidos para cada composto antioxidante padrão foram 

substituídos na Equação 10 e com eles foram determinados os respectivos CRAC value. A 

Tabela 4 apresenta os resultados experimentais obtidos nos ensaios cronoamperométricos. 

Nela encontram-se também os valores de TE obtidos a partir da equação 11 para cada 

composto antioxidante. 

De acordo com o ensaio CRAC, elevados CRAC value correspondem a uma maior 

quantidade de espécies Ce3+ formadas a partir da redução das espécies Ce4+ pelo antioxidante, 

ou seja, representam uma maior capacidade antioxidante. Conseqüentemente, observa-se na 

Tabela 4 que os compostos analisados apresentam a seguinte relação antioxidante hierárquica: 

ácido tânico > quercetina > rutina > ácido gálico > catequina > ácido ascórbico > BHA > 

trolox. 
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Tabela 4 - Valores médios com seus respectivos desvios padrões para os coeficientes 
angulares de Cottrell (bM), CRAC value e Trolox Equivalent (TE) determinados após a 
medida em triplicata da adição de 300 µL de amostra antioxidante (50 × 10−6 mol L−1) a 10 
mL de solução oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 em H2SO4 0,5 mol L−1). 

Antioxidante bM (µA s1/2) CRAC value ×××× 106 ([Ce3+]/mol L−1) TE 

Ácido Tânicoa 4,19 ± 0,58 884,30 ± 16,65 17,82 ± 0,32b 

Quercetina 6,26 ± 0,04 824,66 ± 1,20 8,31 ± 0,01 

Rutina 15,42 ± 0,34 559,83 ± 9,97 5,64 ± 0,10 

Ácido Gálico 22,36 ± 0,48 359,35 ± 13,95 3,62 ± 0,14 

Catequina 22,66 ± 0,44 350,58 ± 12,86 3,53 ± 0,13 

Ácido Ascórbico 30,21 ± 0,08 132,47 ± 2,35 1,33 ± 0,02 

BHA 30,96 ± 0,16 110,69 ± 4,76 1,11 ± 0,05 

Trolox 31,36 ± 0,26 99,27 ± 7,61 1,00 ± 0,08 

aDevido a elevada capacidade antioxidante do ácido tânico, foi usada apenas metade de sua concentração (25 × 
10−6 mol L−1) durante os ensaios cronoamperométricos; bPara efeito de cálculo do TE, foi considerado o dobro 
do CRAC value obtido para 25 × 10−6 mol L−1 de ácido tânico. 

 

Segundo Hodnick et al.
116 a ação antioxidante de compostos fenólicos depende do 

grau de hidroxilação e da extensão da conjugação. O ácido tânico (Figura 17) que apresenta 

um elevado grau de hidroxilação possui a maior capacidade de redução dentre os compostos 

antioxidantes analisados109, já os flavonóides (quercetina, rutina e catequina), apresentam uma 

classificação hierárquica condizente com sua relação estrutura/atividade antioxidante110, item 

já comentado e que será descrito mais adiante em um tópico específico. 

 

Figura 17 - Estrutura química do ácido tânico. 
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Uma comparação mais abrangente dos resultados experimentais obtidos para o ensaio 

CRAC com outros ensaios antioxidantes reportados na literatura é apresentada na Tabela 5. 

Tabela 5 - Comparação entre as hierarquias apresentadas por vários ensaios antioxidantes e o 
ensaio CRAC. 

Ensaios Antioxidantes 

CRAC TAN > QUE > RUT > GAL > CTQ > AA > BHA > TRX 

CeRAC101   QUE > RUT > GAL > CTQ > AA > − > TRX 

TEAC117   QUE > RUT > − > CTQ > AA > − > TRX 

LDL118,c   QUE > RUT > GAL         

Ácido 
Linoleico119,d 

      GAL > − > − > BHA   

FRAP      
(30 min.)109 

TAN > QUE > GAL > RUT > CTQ > BHA > AA > TRX 

FRAP         
(4 min.)109 

QUE > TAN > GAL > BHA > RUT > TRX > CTQ > AA 

DPPH120   GAL > TAN > AA > QUE > BHA > RUT > TRX 

VC TRX > QUE > CTQ > RUT > GAL > BHA > TAN > AA 

c
Inibição da oxidação da LDL (low-density lipoproteins); dInibição da oxidação do ácido linoléico. Siglas: VC 

(voltametria cíclica); TAN (ácido tânico); QUE (quercetina); RUT (rutina); GAL (ácido gálico); CTQ 
(catequina); AA (ácido ascórbico); BHA (2(3)-terc-butil-4-hidroxianisol) e TRX (trolox). 

 

Observa-se na Tabela 5, que o ensaio CRAC apresenta uma hierarquia antioxidante 

semelhante aos ensaios CeRAC, TEAC, inibição da oxidação da LDL, inibição da oxidação 

do ácido linoléico e FRAP (30 min.). No entanto, o ensaio CRAC apresenta hierarquias bem 

distintas dos ensaios FRAP (4 min.), voltametria cíclica e DPPH. No caso do ensaio FRAP (4 

min.), Pulido et al. provaram em seus estudos que a absorção a 593 nm não para após 4 

minutos de reação, ao contrário disso, ela aumenta lentamente após algumas horas de reação, 

estando os valores descritos para 30 minutos de reação mais próximos da realidade109. Já a 

voltametria cíclica (VC) é uma técnica que deixa muito a desejar quando aplicada na 
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quantificação da capacidade antioxidante, principalmente quando aplicada a sistemas que 

apresentem mais de um pico de oxidação. Finalmente, o ensaio DPPH pode sofrer influência 

tanto de mecanismos SET quanto HAT, além de utilizar um parâmetro de quantificação bem 

distinto dos demais ensaios antioxidantes, baseado na determinação do EC50 (quantidade de 

antioxidante necessária para reduzir a concentração inicial do radical DPPH em 50%)33. Não 

se pode esquecer que quase todos os ensaios antioxidantes apresentados são ensaios 

cromogênicos que empregam a espectrofotometria na detecção do fenômeno antioxidante, e 

como já comentado, eles apresentam as limitações inerentes a essa técnica.  

Uma avaliação mais precisa da correlação entre o ensaio CRAC e outros dois ensaios 

antioxidantes espectrofotométricos (FRAP e CeRAC) que empregam mecanismos 

semelhantes é apresentada na Figura 18. 

  

Figura 18 - Correlação da capacidade antioxidante expressa em TE para: (A) ensaio CRAC 
contra o ensaio FRAP (4 e 30 minutos); (B) ensaio CRAC contra os ensaios FRAP (30 
minutos) e CeRAC101,109. 

 

A Figura 18(A) apresenta a correlação da capacidade antioxidante, expressa em TE, 

para ensaio CRAC contra o ensaio FRAP original com 4 e 30 minutos de reação. A baixa 

correlação entre o ensaio CRAC e o ensaio FRAP (4 min.) é confirmada pelo coeficiente de 

correlação da curva (R2 = 0,434). Por outro lado, uma boa correlação (R2 = 0,937) foi 

encontrada entre o ensaio CRAC, que emprega apenas 4 minutos de reação, e o ensaio FRAP 
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(30 min.). Esse resultado pode ser atribuído ao elevado potencial redox do par Ce4+/Ce3+ 

quando comparado ao par Fe(III)/Fe(II) usado no ensaio FRAP original. Esse elevado 

potencial redox favorece uma cinética mais rápida dos processos de oxidação dos compostos 

antioxidantes. Já a Figura 18(B) apresenta a correlação entre o ensaio CRAC e os ensaios 

CeRAC e FRAP (30 min.). Observa-se que, mesmo empregando técnicas de detecção 

diferentes, o ensaio CRAC (eletroquímico) e o ensaio CeRAC (espectrofotométrico) 

apresentam uma boa correlação de seus resultados experimentais (R2 = 0,87). Essa correlação 

é comparável à correlação apresentada entre o ensaio CRAC e o ensaio FRAP (30 min.), R2 = 

0,889. 

Para estender a aplicação do ensaio CRAC, foram realizados experimentos usando 

diferentes concentrações dos compostos antioxidantes padrões com o intuito de checar o 

intervalo de linearidade dos coeficientes angulares de Cottrell (b) e a sensibilidade da técnica 

cronoamperométrica. Deste modo, diferentes alíquotas das soluções estoques antioxidantes 

foram adicionadas à solução oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 em H2SO4 0,5 mol L−1) para 

gerar um intervalo de concentração de 5 a 125 × 10−6 mol L−1. Em seguida os valores de b 

foram determinados para cada solução antioxidante após 4 minutos de reação. A Figura 19 

apresenta os valores de b em função da concentração de diferentes compostos antioxidantes 

(AH) na presença do oxidante. Observa-se que os intervalos de concentração empregados são 

bem distintos. Esses valores refletem, por um lado, a baixa solubilidade de alguns compostos 

antioxidantes (quercetina, rutina e catequina) em meio aquoso, assim como, a elevada 

capacidade antioxidante do ácido tânico.  

A Tabela 6 apresenta os intervalos de concentração empregados para cada composto 

antioxidante, além das equações de regressão, com seus respectivos coeficientes de correlação 

(R2) para as curvas b × [AH] de todos os compostos antioxidantes testados e do oxidante Ce4+. 
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Figura 19 - Variação dos coeficientes angulares de Cottrell com a concentração de 
antioxidante para diferentes compostos antioxidantes padrões na presença de 1 × 10−3 mol L−1 
de Ce4+. 

 

Tabela 6 - Intervalos lineares de concentração, equações de regressão e coeficientes de 
correlação (R2) para as linhas de Cottrell do oxidante (Ce4+) e das soluções antioxidantes 
padrões. 

Soluções Intervalo linear de concentração 
×××× 106 (mol L−1) 

Equação de regressãoe R2 

Ce(SO4)2.4H2O 200 − 1000 Y = 0,19 + 3,46 × 104 X 0,999 

Ácido Tânico 5 − 25 Y = 33,70 − 1,22 × 106 X 0,995 

Quercetina 10 − 50 Y = 33,32 − 5,67 × 105 X 0,999 

Rutina 10 − 50 Y = 34,14 − 3,86 × 105 X 0,996 

Catequina 10 − 50 Y = 34,74 − 2,40 × 105 X 0,998 

Ácido Gálico 25 − 125 Y = 34,25 − 2,36 × 105 X 0,998 

Ácido 
Ascórbico 

25 − 125 Y = 34,79 − 9,15 × 104 X 0,999 

BHA 25 − 125 Y = 34,87 − 7,88 × 104 X 0,998 

Trolox 25 − 125 Y = 34,90 − 7,48 × 104 X 0,999 

eX é a concentração do composto antioxidante em mol L−1 e Y é o coeficiente angular de Cottrell em µA s1/2. 
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Os coeficientes angulares apresentados pelas equações de regressão das curvas b × 

[AH] revelam que o ensaio cronoamperométrico possui uma elevada sensibilidade quando 

comparado ao método espectrofotométrico (CeRAC)101, ambos usando o Ce4+ como oxidante. 

Além disso, os intervalos de concentração empregados nos ensaios cronoamperométricos são 

compatíveis com a concentração destes compostos antioxidantes em amostras de alimentos. 

Para finalizar este tópico, a Tabela 7 apresenta uma comparação baseada na 

simplicidade dos ensaios, instrumentação requerida, técnicas de detecção e tempo de reação 

entre os principais ensaios que empregam mecanismos SET na determinação da capacidade 

antioxidante e o ensaio CRAC. 

Tabela 7 - Comparação entre os principais ensaios antioxidantes que empregam mecanismos 
SET e o ensaio CRAC. 

Ensaio 
antioxidante 

Simplicidade Instrumentação 
requerida 

Técnica de detecção Tempo de 
reação (min.) 

CRAC +++ +++ Cronoamperometria 4 

FRAP ++ ++ Espectrofotometria 4 − 30 

CUPRAC ++ ++ Espectrofotometria 30 − 60 

TEAC + + Espectrofotometria 30 

DPPH + + Espectrofotometria tEC50 

+ (bom), ++ (muito bom) e +++ (excelente) = unidade de quantificação do parâmetro; tEC50: tempo necessário 
para a concentração inicial do radical DPPH cair 50%. 

 

Deste modo, pode-se observar que o ensaio CRAC apresenta uma série de vantagens 

em relação aos principais ensaios antioxidantes presentes na literatura. A Tabela 7 destaca a 

sua simplicidade, já que este ensaio não requer um pré-tratamento das amostras, ao contrário 

dos demais ensaios espectrofotométricos. Além disso, ele emprega um oxidante de grande 

estabilidade e baixo custo. A instrumentação requerida é outro fator que foi destacado, pois 

para a realização do ensaio CRAC é apenas necessário um sistema eletroquímico composto 
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por uma cela eletroquímica e um conjunto de eletrodos (trabalho, referência e auxiliar) que 

podem ser empregados em inúmeras determinações apresentando um baixo custo por análise. 

Já o equipamento requerido pode ser qualquer fonte de potencial (potenciostato) capaz de 

registrar a variação da corrente com o tempo. Finalmente, o tempo por medida é bem inferior 

aos demais ensaios SET, pois o ensaio CRAC apresenta resultados comparáveis aos principais 

ensaios espectrofotométricos com apenas 4 minutos de reação entre o composto oxidante e o 

antioxidante. Com relação ao tempo de reação entre o composto oxidante e o antioxidante, o 

tópico seguinte apresentará um estudo mais conclusivo a respeito desse parâmetro 

experimental de grande importância para a quantificação da capacidade antioxidante. 

 

4.2.2.1. Estudo cinético do comportamento do ensaio CRAC com diferentes tempos de reação 

Devido ao comportamento diferenciado do ensaio FRAP em diferentes tempos de 

reação (4 e 30 minutos), um parâmetro que recebeu atenção especial durante o 

desenvolvimento do ensaio CRAC foi à avaliação do comportamento cinético da capacidade 

antioxidante dos compostos antioxidantes padrões em diferentes tempos de reação. Assim, 

determinou-se a capacidade antioxidante de quatro compostos padrões com estruturas bem 

distintas (quercetina, ácido gálico, ácido ascórbico e trolox) em um intervalo de 0 a 100 

minutos, adicionando-se 100 µL do composto antioxidante (CFinal = 25 × 10−6 mol L−1) a 10 

mL de solução oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 em H2SO4 0,5 mol L−1). O procedimento 

experimental foi idêntico ao descrito no item 3.4.3, mas o registro dos diferentes 

cronoamperogramas foi realizado em intervalos de 4 minutos. 

A Figura 20 apresenta as curvas cinéticas para a variação dos coeficientes angulares de 

Cottrell (b) versus o tempo (t) de reação oxidante/antioxidante. Observa-se nessa figura que as 

moléculas de trolox e ácido ascórbico apresentam uma cinética rápida, por estabilizarem o 
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valor de b (parâmetro empregado na determinação da capacidade antioxidante) em tempos 

mais curtos. Esse comportamento se deve, provavelmente, a estrutura simplificada e elevada 

solubilidade dessas moléculas. Já as moléculas de ácido gálico e quercetina apresentam uma 

cinética mais lenta, demandando um maior tempo para completarem a reação com o oxidante 

(Ce4+). Esse comportamento já era esperado para moléculas fenólicas, já que estas apresentam 

um maior impedimento estérico e baixa solubilidade. 

 

Figura 20 - Curvas de decaimento dos coeficientes angulares de Cottrell (b) versus tempo (t) 
de reação oxidante/antioxidante. 

 

Portanto, pode-se concluir que é inviável avaliar a capacidade antioxidante pelo 

consumo total dos compostos antioxidantes, a não ser que se empreguem tempos muito 

longos de reação para garantir o consumo das moléculas antioxidantes mais complexas 

presentes na amostra. Conseqüentemente, foi preferível o emprego de tempos fixos e curtos (4 

minutos) nestes ensaios, de forma a obter um valor relativo da capacidade antioxidante, 

porém, representativo em relação ao comportamento geral apresentado pelas moléculas 

antioxidantes. Além disso, a determinação de valores relativos, ou seja, a determinação da 

capacidade antioxidante em um tempo fixo de reação oxidante/antioxidante é ideal para a 
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realização de estudos comparativos entre um grupo de amostras nas mesmas condições 

experimentais. 

 

4.3. Aplicação do ensaio CRAC  

O tópico de aplicação do ensaio CRAC tem como ponto de partida a apresentação dos 

resultados experimentais provenientes da determinação eletroquímica da capacidade 

antioxidante de amostras de sucos de frutas industrializados. Em seguida, serão apresentados 

os resultados obtidos a partir da determinação da capacidade antioxidante de amostras de 

extratos etanólicos de madeiras brasileiras. Por fim, será mostrado um estudo comparativo 

entre o ensaio CRAC e o ensaio DPPH na avaliação da capacidade antioxidante de amostras 

de garapa de cana-de-açúcar e polpa de maracujá. De forma complementar, também serão 

apresentados o estudo da correlação entre a capacidade antioxidante a partir do ensaio CRAC 

e a relação estrutura/atividade antioxidante de flavonóides, bem como os resultados 

decorrentes da influência da complexação flavonóide-metal na capacidade antioxidante de 

moléculas polifenólicas. 

 

4.3.1. A capacidade antioxidante de sucos de frutas industrializados 

Antes da apresentação dos ensaios cronoamperométricos para a determinação da 

capacidade antioxidante, foi registrado o perfil voltamétrico de uma das amostras de suco de 

fruta em relação ao composto oxidante. A Figura 21 apresenta os voltamogramas cíclicos de 

uma solução de H2SO4 0,5 mol L−1 (eletrólito suporte), de uma solução oxidante de Ce4+ 1 × 

10−3 mol L−1 e de uma amostra de suco de goiaba. Observa-se que o oxidante não sofre 

interferência por parte da amostra de suco na região de aplicação do salto 



                                                                                                                   Resultados e Discussão 

 

104 
 

cronoamperométrico de redução (ERED = 0,8 V). Os demais sucos de frutas, não mostrados, 

apresentam um perfil voltamétrico similar ao do suco de goiaba. 

 

Figura 21 - Voltamogramas cíclicos do (—) eletrólito suporte (H2SO4 0,5 mol L−1);                
(—) oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1); e (—) amostra de suco de goiaba industrializado. 
Velocidade de varredura de 100 mV s−1; (←) sentido da varredura do oxidante; (→) sentido 
da varredura da amostra. 

 

Nos ensaios cronoamperométricos, determinou-se inicialmente a curva padrão do 

oxidante, para obtenção do CRAC value (equação 9). Esse procedimento foi realizado de 

forma análoga à apresentada na seção 4.2.2., observando a dependência da I com t−1/2 a partir 

da equação de Cottrell, em um intervalo de concentração de 0 a 1 × 10−3 mol L−1 e a variação 

dos coeficientes angulares de Cottrell em função da concentração das espécies Ce4+ presentes 

em solução. Em seguida, foram determinados os valores dos coeficientes angulares de Cottrell 

para cada adição de amostra de suco à solução oxidante. 

A Figura 22(A) apresenta as curvas de decaimento da corrente para: eletrólito suporte 

(H2SO4 0,5 mol L−1); solução oxidante de sulfato de cério(IV) tetrahidratado 1 × 10−3 mol L−1; 

e para a solução oxidante após a adição das amostras de sucos de frutas industrializados 

(alíquotas de 300 µL). Em seguida, a Figura 22(B) apresenta a dependência da I com t−1/2 

(linhas de Cottrell) utilizadas na obtenção dos valores médios dos coeficientes angulares de 
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Cottrell (bM) para cada situação. Assim, os valores dos coeficientes angulares de Cottrell (b), 

obtidos para cada amostra, foram substituídos na Equação 10 e com eles foram determinados 

os respectivos CRAC values. 

  

Figura 22 - (A) Cronoamperograma (curvas de decaimento da corrente, I × t) registrado para: 
eletrólito suporte (H2SO4 0,5 mol L−1, [Ce4+] = 0); solução oxidante de Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1; 
e solução oxidante após a adição das amostras de sucos de frutas industrializados, ácido 
ascórbico e trolox (50 × 10−6 mol L−1). (B) Dependência da I com t−1/2 a partir da equação de 
Cottrell, para obtenção de b antes e após a adição das amostras de sucos de frutas. 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados experimentais obtidos nos ensaios 

cronoamperométricos e os respectivos valores de TE obtidos a partir da Equação 11 para cada 

amostra de suco de frutas e para amostras padrões de ácido ascórbico e trolox em uma 

concentração final de 50 × 10−6 mol L−1. A partir dela, pode-se observar que as amostras de 

sucos de frutas analisadas apresentam a seguinte relação antioxidante hierárquica: caju > 

goiaba > uva > manga > maçã > laranja > maracujá. Esses resultados são representativos, 

sobretudo se considerarmos a concentração de ácido ascórbico descrita na literatura e presente 

nos rótulos de cada amostra121. Apesar disso, é importante ressaltar que outros antioxidantes, 

principalmente flavonóides, estão presentes nas amostras de sucos de frutas. 

Os valores de TE apresentados na Tabela 8 podem ser usados para uma comparação 

entre amostras. A Figura 23 apresenta uma representação gráfica desses valores que sugerem, 
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por exemplo, que um copo de suco de caju da marca C equivale, em capacidade antioxidante, 

a quase dois copos de suco de laranja da marca B. Esses valores sugerem também que a 

capacidade antioxidante de um copo de suco de caju equivale à mesma quantidade em solução 

de ácido ascórbico (AA) na concentração de 355 × 10−6 mol L−1. 

Tabela 8 - Valores médios com seus respectivos desvios padrões para os coeficientes 
angulares de Cottrell (bM), CRAC value e Trolox Equivalent (TE) determinados após a 
medida em triplicata da adição de 300 µL de amostra a 10 mL de solução oxidante (Ce4+ 1 × 
10−3 mol L−1 em meio ácido). 

Amostras bM (µA s1/2) CRAC value ×××× 106 ([Ce3+]/mol L−1) TE 

Suco de Caju 0,81 ± 0,04 981,98 ± 1,17 9,89 ± 0,01 

Suco de Goiaba 3,35 ± 0,87 908,76 ± 25,15 9,16 ± 0,25 

Suco de Uva 7,87 ± 0,15 778,03 ± 4,26 7,84 ± 0,04 

Suco de Manga 12,88 ± 0,04 633,14 ± 1,09 6,38 ± 0,01 

Suco de Maçã 15,80 ± 0,72 548,85 ± 20,72 5,53 ± 0,21 

Suco de Laranja 15,89 ± 1,07 546,24 ± 30,89 5,50 ± 0,31 

Suco de Maracujá 16,31 ± 0,85 533,98 ± 24,47 5,38 ± 0,24 

Ácido Ascórbico 30,21 ± 0,08 132,47 ± 2,35 1,33 ± 0,02 

Trolox 31,36 ± 0,26 99,27 ± 7,61 1,00 ± 0,08 

 

 

Figura 23 - Representação gráfica dos valores de Trolox Equivalent (TE) para cada amostra 
de suco de frutas e para as soluções padrões de Ácido Ascórbico (AA) e Trolox (ambos em 
uma concentração final de 50 × 10−6 mol L−1). 
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A partir desses resultados é possível inferir sobre a importância de cada amostra na 

complementação de uma dieta saudável capaz de suprir as necessidades antioxidantes do 

corpo humano. Contudo, é importante ressaltar que as composições dos sucos de frutas 

industrializados variam de acordo com as variedades ou espécies de fruta, com a maturidade, 

com os efeitos ambientais e climáticos da estação de crescimento de cada cultura, dentre 

inúmeros fatores122. Além disso, os sucos concentrados apresentam diferentes teores de polpa 

e passam por processos industriais como a liofilização e a pasteurização, que influenciam 

diretamente na capacidade antioxidante do produto final, já que degradam os compostos 

antioxidantes e, por conseguinte, diminuem a sua capacidade antioxidante. Assim, as 

correlações apresentadas neste estudo são válidas apenas para estas amostras em particular, 

não sendo interessante realizar extrapolações das conclusões para outras marcas ou amostras 

de sucos naturais. 

 

4.3.2. A capacidade antioxidante de extratos etanólicos de madeiras brasileiras 

Nessa seção será apresentado o estudo da avaliação da capacidade antioxidante de 

quatro amostras de extratos etanólicos de madeiras brasileiras (cabreúva, cabreúva-vermelha, 

imbuia e pequi) com potencial aplicação no envelhecimento de cachaça. Para tanto, 

compararam-se os resultados experimentais obtidos a partir do ensaio CRAC com aqueles 

apresentados por uma amostra padrão de carvalho. 

A caracterização eletroquímica do sistema foi realizada por voltamogramas cíclicos 

em meio de H2SO4 0,5 mol L−1. Todos os resultados experimentais decorrentes desses ensaios 

preliminares são apresentados na Figura 24, onde se pode observar o perfil voltamétrico da 

solução oxidante de Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 e as respostas voltamétricas irreversíveis para 
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quatro amostras de extratos etanólicos de madeiras brasileiras e para o carvalho (alíquotas de 

50 µL). 

 

Figura 24 - Voltamogramas cíclicos do (—) eletrólito suporte (H2SO4 0,5 mol L−1);            
(—) oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1) e das amostras de extrato etanólico de (—) carvalho, 
(—) cabreúva, (—) cabreúva-vermelha, (—) imbuia e (—) pequi. Velocidade de varredura de 
100 mV s−1; (←) sentido da varredura do oxidante; (→) sentido da varredura das amostras. 

 

Assim como no caso das amostras de sucos de frutas industrializados apresentados na 

seção 4.3.1., pode-se constatar que o composto oxidante não sofre interferência por parte das 

amostras de extratos etanólicos de madeiras na região de aplicação do salto 

cronoamperométrico de redução (ERED = 0,8 V). Isso ocorre porque nenhum produto gerado 

pela oxidação da amostra é formado na região de redução do oxidante. 

Os CRAC value para cada amostra foram calculados a partir dos coeficientes 

angulares de Cottrell (b) obtidos experimentalmente pela reação, durante 4 minutos, entre a 

solução oxidante de Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 e alíquotas de 50 µL de extratos etanólicos de 

madeiras. A Figura 25(A) apresenta as curvas de decaimento da corrente para: eletrólito 

suporte (H2SO4 0,5 mol L−1); solução oxidante de sulfato de cério (IV) tetrahidratado 1 × 10−3 

mol L−1; e para a solução oxidante após a adição das amostras de extratos etanólicos de 

madeiras. A partir dela obtém-se a Figura 25(B) que apresenta a dependência da I com t−1/2 
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(linhas de Cottrell) utilizada na obtenção dos valores médios dos coeficientes angulares de 

Cottrell (bM) para cada situação. 

  

Figura 25 - (A) Cronoamperograma (curvas de decaimento da corrente, I × t) registrado para: 
eletrólito suporte (H2SO4 0,5 mol L−1, [Ce4+] = 0); solução oxidante de Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1; 
e solução oxidante após a adição das amostras de extratos etanólicos de madeiras e trolox (50 
× 10−6 mol L−1). (B) Dependência da I com t−1/2 a partir da equação de Cottrell, para obtenção 
de b antes e após a adição das amostras. 

 

Em seguida, os valores experimentais de b foram substituídos na Equação 10 e com 

eles foram determinados os respectivos CRAC value de cada amostra. A Tabela 9 apresenta 

os resultados decorrentes dos ensaios cronoamperométricos e os respectivos valores de TE, 

obtidos a partir da Equação 11, para as amostras de madeira e para uma solução padrão de 

Trolox 50 × 10−6 mol L−1. 

Os valores de TE apresentados na Tabela 9 podem ser usados para uma comparação 

entre amostras. Assim, pode-se observar que, dentre as amostras avaliadas, a cabreúva-

vermelha possui uma capacidade antioxidante mais próxima do carvalho, que é a madeira 

mais empregada no envelhecimento de bebidas destiladas. 
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Tabela 9 - Valores médios com seus respectivos desvios padrões para os coeficientes 
angulares de Cottrell (bM), CRAC value e Trolox Equivalent (TE) determinados após a 
medida em triplicata da adição de 50 µL de amostra a 10 mL de solução oxidante (Ce4+ 1 × 
10−3 mol L−1 em meio ácido). 

Amostras bM (µA s1/2) CRAC value ×××× 106 ([Ce3+]/mol L−1) TE 

Carvalho 28,83 ± 0,18 172,25 ± 5,07 1,73 ± 0,05 

Cabreúva-vermelha 31,19 ± 0,02 104,14 ± 0,44 1,05 ± 0,01 

Cabreúva 31,69 ± 0,19 89,69 ± 5,55 0,90 ± 0,05 

Imbuia 32,35 ± 0,12 70,61 ± 3,45 0,71 ± 0,04 

Pequi 33,72 ± 0,06 30,82 ± 1,59 0,31 ± 0,02 

Trolox 31,36 ± 0,26 99,23 ± 7,61 1,00 ± 0,08 

 

Esse comportamento se deve principalmente ao elevado conteúdo fenólico 

apresentado por essa espécie123. Portanto, a cabreúva-vermelha pode ser uma alternativa 

apropriada para o envelhecimento de bebidas, desde que sejam realizados testes sensoriais que 

comprovem a qualidade do processo de envelhecimento aplicando essa madeira. Por outro 

lado, a madeira de pequi apresenta uma capacidade antioxidante seis vezes inferior ao 

carvalho e provavelmente não é adequada para o envelhecimento de bebidas. Ao final do 

ensaio observa-se a seguinte classificação antioxidante hierárquica: carvalho > cabreúva-

vermelha > cabreúva > imbuia > pequi. 

Para complementar esse estudo, conferiu-se o comportamento de b com diferentes 

volumes (V) de amostra para avaliar o intervalo de linearidade desse parâmetro e a 

sensibilidade da técnica cronoamperométrica com amostras nativas. Deste modo, diferentes 

alíquotas das amostras de madeiras (0 − 100 µL) foram adicionadas à solução oxidante, 

seguidas pela determinação dos valores experimentais de b após 4 minutos de reação. A 

Figura 26 apresenta os valores de b em função dos volumes de amostra adicionados. A partir 

dela obtêm-se as equações de regressão, com os respectivos coeficientes de correlação (R2), 
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para as curvas (b × V) de todas as amostras de extratos etanólicos de madeiras testados. Estes 

valores são apresentados na Tabela 10. 

 

Figura 26 - Variação dos coeficientes angulares de Cottrell (b) com o volume (V) adicionado 
para diferentes amostras de madeiras na presença da solução oxidante. 

 

Os coeficientes angulares apresentados pelas equações de regressão das curvas (b × V) 

mostram que o ensaio cronoamperométrico possui uma elevada sensibilidade quando 

comparado aos resultados obtidos com amostras antioxidantes padrões. Além disso, os 

valores de R2 revelam que o ensaio apresenta uma excelente linearidade de resposta e, 

portanto, não sofre nenhuma interferência da matriz. 

Tabela 10 - Equações de regressão e coeficientes de correlação (R2) para as curvas (b × V) 
das amostras de extratos etanólicos de madeiras. 

Amostras Equação de regressãof R2 

Carvalho Y = 34,24 − 1,06 × 105 X 0,992 

Cabreúva-vermelha Y = 34,80 − 7,53 × 104 X 0,995 

Cabreúva Y = 34,52 − 5,99 × 104 X 0,989 

Imbuia Y = 34,76 − 5,02 × 104 X 0,996 

Pequi Y = 34,63 − 1,67 × 104 X 0,985 

fX é o volume de amostra adicionado em litros (L) e Y é o coeficiente angular de Cottrell em µA s1/2. 
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4.3.3. Avaliação comparativa da capacidade antioxidante de amostras de 

extratos metanólicos de garapa de cana-de-açúcar e de polpa de maracujá 

usando os ensaios CRAC e DPPH 

Para enriquecer o presente trabalho na aplicação do ensaio CRAC em amostras de 

alimentos, foi feita uma avaliação comparativa entre os ensaios CRAC e DPPH na 

determinação da capacidade antioxidante de amostras de extratos metanólicos de garapa de 

cana-de-açúcar e de polpa de maracujá. Para isto, foi estabelecida uma parceria com o Grupo 

de Análise Fitoquímica do IQSC/USP, que têm uma considerável experiência no emprego do 

ensaio DPPH em amostras de alimentos. 

Inicialmente, esse estudo foi desenvolvido de forma similar aos demais itens já 

apresentados, ou seja, pela caracterização eletroquímica inicial do sistema. Essa 

caracterização foi realizada por meio de voltamogramas cíclicos utilizando o H2SO4 0,5 mol 

L−1 como eletrólito suporte. Todos os resultados experimentais decorrentes desses ensaios 

preliminares são apresentados na Figura 27, onde se pode observar, além do perfil 

voltamétrico da solução oxidante de Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1, as respostas voltamétricas 

irreversíveis para as amostras de extratos metanólicos de garapa de cana-de-açúcar e de polpa 

de maracujá (alíquotas de 100 µL). 

A conclusão neste caso é a mesma que a apresentada para todas as amostras avaliadas 

até o momento. Isto é, pode-se constatar que o composto oxidante não sofrerá interferência, 

por parte das amostras de extratos metanólicos de garapa de cana-de-açúcar e polpa de 

maracujá, na região de aplicação do salto cronoamperométrico de redução (ERED = 0,8 V). De 

forma geral, pode-se afirmar que praticamente nenhum composto eletroativo, daqueles 

presentes em amostras de alimentos, apresentará um produto de oxidação sujeito a redução 

em potenciais da ordem de 0,8 V vs Ag/AgCl54. 
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Figura 27 - Voltamogramas cíclicos do (—) eletrólito suporte (H2SO4 0,5 mol L−1);            
(—) oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L–1); e das amostras de extrato metanólico de (—) garapa de 
cana-de-açúcar e de (—) polpa de maracujá. Velocidade de varredura de 100 mV s−1;         
(←) sentido da varredura do oxidante; (→) sentido da varredura das amostras. 

 

Após essa avaliação preliminar, foram apresentados os resultados experimentais 

provenientes dos dois ensaios antioxidantes propriamente ditos. Deste modo, a Figura 28 

apresenta os resultados decorrentes da determinação da capacidade antioxidante por meio dos 

ensaios CRAC e DPPH, respectivamente, nas duas amostras estudadas. 

  

Figura 28 - Curvas experimentais empregadas na determinação da capacidade antioxidante 
pelos ensaios: (A) CRAC - Trolox Equivalent (TE) versus concentração de amostra [Amostra] 
e (B) DPPH - Porcentagem de DPPH● consumido versus concentração de amostra [Amostra]. 

 

A Figura 28(A) apresenta as curvas (TE × [Amostra]) para as amostras de extratos 

metanólicos de garapa de cana-de-açúcar e polpa de maracujá avaliadas a partir do ensaio 
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CRAC. As etapas requeridas para a obtenção dos valores de TE (obtenção da curvas de 

decaimento da corrente e das linhas de Cottrell) não serão mostradas, pois são similares aos 

demais ensaios de aplicação já apresentados. Entretanto, a Tabela 11 apresenta todos os 

resultados experimentais decorrentes dos ensaios cronoamperométricos e os respectivos 

valores de TE, obtidos a partir da Equação 11. 

Tabela 11 - Coeficientes angulares de Cottrell (b), CRAC value e Trolox Equivalent (TE) 
determinados após a adição das amostras de extratos metanólicos de garapa de cana-de-açúcar 
e de polpa de maracujá em diferentes intervalos de concentração. 

Amostras [Amostras] 

(g L−1) 

b 

(µA s1/2) 

CRAC value ×××× 106 

([Ce3+]/mol L−1) 

TE SD R2 

Garapa de 
Cana-de-açúcar 

195,00 29,44 154,48 1,56 0,05 0,950 

135,00 30,63 120,15 1,21   

 155,00 31,99 80,85 0,81   

 75,00 32,88 55,06 0,55   

 35,00 34,04 21,73 0,22   

Polpa de 
Maracujá 

80,00 10,94 689,33 6,95 0,47 0,973 

60,00 15,37 561,19 5,66   

 40,00 20,21 421,48 4,25   

 20,00 25,19 277,49 2,80   

 1,00 28,94 168,95 1,70   

 

Como já foi mencionado anteriormente o TE é um valor adimensional bastante 

utilizado por esse e por outros ensaios antioxidantes. Porém, diferentemente do ensaio DPPH, 

o ensaio CRAC não quantifica a concentração de amostra necessária para reduzir 50% do 

oxidante, pois, em muitos casos, seria necessário realizar uma extrapolação das linhas de 

Cottrell. Portanto, essa comparação foi feita a partir da avaliação dos coeficientes angulares 

das curvas (TE × [Amostra]). Esse coeficiente fornece a dimensão de quanto uma amostra é 
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superior a outra em termos de ação antioxidante. Deste modo, pode-se concluir a partir do 

ensaio CRAC, que a polpa de maracujá apresenta uma capacidade antioxidante dez vezes 

superior a da garapa de cana-de-açúcar. 

Por outro lado, a Figura 28(B) apresenta as curvas (% DPPH● × [Amostra]) para as 

amostras de extratos metanólicos de garapa de cana-de-açúcar e polpa de maracujá avaliadas a 

partir do ensaio DPPH. Segundo esse ensaio, a porcentagem de radical DPPH consumido por 

diferentes concentrações de amostra é monitorada por espectrofotometria (515 nm) durante 60 

minutos. As curvas (% DPPH● × [Amostra]) foram então empregadas na determinação da 

quantidade de amostra necessária para reduzir a concentração inicial do radical DPPH em 

50% (EC50). 

A Tabela 12 apresenta todos os resultados experimentais decorrentes do ensaio DPPH, 

bem como os valores de EC50 que foram calculados para ambas as amostras. Esse parâmetro 

experimental foi empregado na comparação com o ensaio CRAC. No entanto, os valores de 

EC50 revelam que a polpa de maracujá apresenta uma capacidade antioxidante três vezes 

superior a da garapa de cana-de-açúcar, sendo esta relação bastante inferior à apresentada pelo 

ensaio CRAC. 

A diferença entre a relação da capacidade antioxidante da polpa de maracujá e da 

garapa de cana-de-açúcar em ambos os ensaios se deve, provavelmente, à concentração dos 

compostos antioxidantes presentes nesses extratos (fenilpropanóides, flavonóides etc.). 

Porém, a diferença dimensional entre a capacidade antioxidante apresentada pelos ensaios 

CRAC e DPPH pode ser explicada em função do mecanismo de desativação radicalar 

dominante. 
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Tabela 12 - Porcentagem do radical DPPH consumido (% DPPH•
consumido) após a adição das 

amostras de extratos metanólicos de garapa de cana-de-açúcar e de polpa de maracujá em 
diferentes intervalos de concentração e quantidade de amostra necessária para reduzir a 
concentração inicial do radical DPPH em 50% (EC50). 

Amostras [Amostras] (g L−1) % DPPH•
consumido EC50 (g L−1) R2 

Garapa de 
Cana-de-açúcar 

195,00 70,30 100,80 ± 2,56 0,998 

135,00 61,50   

 155,00 50,90   

 75,00 46,00   

 35,00 36,20   

Polpa de 
Maracujá 

80,00 80,39 38,50 ± 2,28 0,998 

60,00 70,05   

 40,00 53,94   

 20,00 26,97   

 1,00 7,00   

 

Na introdução desse trabalho, destacou-se que a desativação de radicais livres pode 

ocorrer, segundo dois mecanismos: HAT e SET. Mecanisticamente os resultados são os 

mesmos, porém cinética e potencialmente as reações HAT e SET são bem diferentes. As 

reações de transferência de prótons e elétrons podem ocorrem isoladamente ou em paralelo, 

sendo o mecanismo de reação dominante do sistema determinado pelo solvente empregado e 

pH do meio, além da estrutura, solubilidade e coeficiente de partição do antioxidante14. 

A princípio, acreditava-se que o ensaio DPPH ocorria apenas por reações de 

transferência de átomos de hidrogênio33, porém recentemente Foti et al.
124 sugeriram que esse 

ensaio também pode ocorrer por reações de transferência de elétrons. Segundo eles a 

transferência inicial de átomos de hidrogênio ocorre mais rapidamente e depende da afinidade 

do solvente por ligações de hidrogênio. A reação de transferência de elétrons que vem a 

seguir ocorre mais lentamente. Porém, o metanol, que é usado como solvente no ensaio 
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DPPH, é um forte aceptor de ligações de hidrogênio, portanto, pode-se presumir que a 

transferência de átomos de hidrogênio é o principal caminho reacional que ocorre nesse 

ensaio. Por outro lado, o ensaio CRAC ocorre em meio aquoso e envolve apenas a 

transferência de elétrons. 

Outro fator que pode influenciar a capacidade antioxidante do sistema é a 

concentração hidrogeniônica (pH) do meio. Esse parâmetro é particularmente importante em 

ensaios que ocorram por transferência de elétrons, já que os ensaios HAT não empregam 

solventes aquosos e, por conseguinte, não há sentido em falar em pH para os mesmos. Assim, 

em condições neutras (solução aquosa, pH = 7), os radicais de muitos compostos 

polifenólicos que apresentam o grupamento catecol (pKa ~ 4 − 5) são completamente 

deprotonados e facilmente oxidados. Em condições básicas, a dissociação de prótons dos 

compostos polifenólicos deve aumentar a capacidade de redução do composto antioxidante. 

No entanto, em condições ácidas a capacidade antioxidante pode ser suprimida. Isso ocorre 

porque, em baixo valores de pH, o potencial de ionização que governa as reações de 

transferência de elétrons diminui e, conseqüentemente, o potencial redox aumenta, causando 

uma troca do mecanismo dominante na reação125. Apesar disso, grande parte dos ensaios SET 

são efetuados em condições ácidas, principalmente pelo fato de que algumas reações 

fisiológicas ocorrem em meio ácido, assim como, a ação dos antioxidantes presentes nos 

alimentos. O ensaio CRAC em particular é realizado em meio extremamente ácido (H2SO4 

0,5 mol L–1), devido às condições de solubilidade do composto oxidante. 

Portanto, as diferenças entre os mecanismos antioxidantes presentes em cada ensaio 

podem influenciar diretamente na determinação da capacidade antioxidante da amostra. Como 

foi visto, essas diferenças podem ser atribuídas às condições reacionais de cada ensaio, como: 

solvente empregado, tempo de reação e pH do meio. De forma resumida, pode-se assumir que 

a capacidade antioxidante relativa (EC50 para o ensaio DPPH e coeficiente angular da curva 
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TE × [Amostra]) das amostras analisadas é favorecida em meio aquoso e ácido. Além disso, o 

mecanismo de transferência de elétrons é provavelmente o mecanismo dominante, devido aos 

elevados valores apresentados pelo ensaio CRAC quando comparados ao ensaio DPPH. 

Contudo, a conclusão que se chegou é de que a determinação da capacidade 

antioxidante a partir de um único mecanismo de reação (HAT ou SET) não é realista. Nesse 

sentido, Frankel e Meyer44 destacaram ser arriscado usar ensaios baseado em apenas um 

mecanismo antioxidante para avaliar alimentos multifuncionais e antioxidantes biológicos. 

Segundo eles o método de avaliação da ação antioxidante deve fundamentar-se na 

identificação de diferentes mecanismos sob condições experimentais variadas. Deste modo, o 

ensaio pode refletir as propriedades multifuncionais dos compostos antioxidantes presentes 

em diversos processos oxidativos126. Atualmente nenhum ensaio oxidante consegue atender a 

esses requisitos, por isso grande parte dos resultados apresentados são relativos a alguma 

metodologia ou a algum oxidante específico e, portanto, apresentam baixa correlação quando 

comparados entre si. 

 

4.3.4. Estudo da correlação entre a capacidade antioxidante e a relação 

estrutura/atividade antioxidante de flavonóides 

A princípio, realizou-se a caracterização eletroquímica do sistema por voltametria 

cíclica em meio de H2SO4 0,5 mol L−1. Todos os resultados experimentais decorrentes desses 

ensaios preliminares são apresentados na Figura 29, onde se pode observar o perfil 

voltamétrico da solução oxidante de Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 e as respostas voltamétricas dos 

compostos polifenólicos (25 × 10−6 mol L−1). 
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Figura 29 - Voltamogramas cíclicos do (—) oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L–1 em H2SO4 0,5 
mol L−1); e dos flavonóides (—) Quercetina; (—) Luteolina; (—) Fisetina; (—) Catequina;   
(—) Morina; (—) Kaempferol; (—) Crisina e (—) Apigenina. Todos na concentração final de 
25 × 10−6 mol L−1 e em meio ácido (H2SO4 0,5 mol L−1); velocidade de varredura de 100 mV 
s−1; (←) sentido da varredura do oxidante; (→) sentido da varredura dos antioxidantes. 

 

Observa-se nessa figura a presença de quatro compostos antioxidantes com respostas 

voltamétricas irreversíveis (apigenina, crisina, kaempferol e morina). Por outro lado, os 

demais flavonóides (catequina, quercetina, fisetina e luteolina) apresentam pelo menos um 

processo de redução na varredura reversa. Este comportamento se deve, basicamente, a 

presença do grupo catecol (3´,4´-dihidroxi ou OH(C3´C4´)) na estrutura desses compostos. A 

literatura destaca que a oxidação desse grupamento é um processo quimicamente 

reversível127. 

Como foi visto anteriormente, os compostos que apresentam irreversibilidade 

eletroquímica, não interferem na determinação das espécies oxidantes (Ce4+) empregadas no 

ensaio CRAC. Já os produtos gerados pela oxidação do grupo catecol sofrem redução em 

potenciais inferiores à região de aplicação do salto cronoamperométrico de redução (ERED = 

0,8 V), portanto, também não são interferentes para o ensaio CRAC. 

A seguir, a Figura 30(A) apresenta as curvas de decaimento da corrente para: eletrólito 

suporte (H2SO4 0,5 mol L−1); solução oxidante de sulfato de cério (IV) tetrahidratado 1 × 10−3 
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mol L−1; e para a solução oxidante após a adição das amostras de flavonóides (25 × 10−3 mol 

L−1). A partir desses cronoamperogramas obtém-se a Figura 30(B) que apresenta a 

dependência da I com t−1/2 (linhas de Cottrell) utilizada na obtenção dos valores médios dos 

coeficientes angulares de Cottrell (bM). 

  

Figura 30 - (A) Cronoamperograma (curvas de decaimento da corrente, I × t) registrado para: 
eletrólito suporte (H2SO4 0,5 mol L−1, [Ce4+] = 0); solução oxidante de Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1; 
e solução oxidante após a adição dos compostos antioxidantes padrões (25 × 10−6 mol L−1). 
(B) Dependência da I com t−1/2 a partir da equação de Cottrell, para obtenção de b antes (Ce4+ 
1 × 10−3 mol L−1) e após a adição do antioxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 + AH 25 × 10−6 mol 
L−1). 

 

Os valores experimentais de b foram substituídos na Equação 10 para determinação do 

CRAC value de cada flavonóide. A Tabela 13 apresenta os resultados decorrentes dos ensaios 

cronoamperométricos e os respectivos valores de TE, obtidos a partir da Equação 11, para as 

amostras de flavonóides e para uma solução padrão de trolox 25 × 10−6 mol L−1. Essa tabela 

sugere a seguinte classificação antioxidante hierárquica: morina > kaempferol ~ quercetina > 

fisetina > apigenina > luteolina > catequina > crisina. 
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Tabela 13 - Valores médios com seus respectivos desvios padrões para os coeficientes 
angulares de Cottrell (bM), CRAC value e Trolox Equivalent (TE) determinados após a 
medida em triplicata da adição de 100 µL de amostra antioxidante (25 × 10−6 mol L−1) a 10 
mL de solução oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 em H2SO4 0,5 mol L−1).  

Antioxidante bM (µA s1/2) CRAC value ×××× 106 ([Ce3+]/mol L−1) TE 

Morina 11,74 ± 0,34 666,28 ± 9,84 11,78 ± 0,17 

Kaempferol 18,20 ± 0,07 479,58 ± 2,17 8,48 ± 0,04 

Quercetina 18,31 ± 0,26 476,20 ± 7,59 8,42 ± 0,13 

Fisetina 22,99 ± 0,35 341,04 ± 10,02 6,03 ± 0,18 

Apigenina 24,09 ± 0,15 309,34 ± 4,37 5,47 ± 0,07 

Luteolina 25,97 ± 0,20 254,82 ± 5,71 4,50 ± 0,10 

Catequina 28,38 ± 0,11 185,16 ± 3,22 3,27 ± 0,06 

Crisina 30,28 ± 0,11 130,44 ± 3,18 2,31 ± 0,06 

Trolox 32,83 ± 0,20 56,55 ± 5,84 1,00 ± 0,10 

 

Outro parâmetro que pode ser empregado na determinação da ação antioxidante dos 

flavonóides é o estudo da relação estrutura/atividade antioxidante (do inglês structure-activity 

relationship, SAR), uma vez que estes compostos compartilham uma estrutura comum de 

difenilpirano (C6-C3-C6), também conhecida como núcleo flavan, composta por dois anéis 

fenila (A e B) ligados através de um anel C de pirano (Figura 31)110. 

 

Figura 31 - Estrutura geral de difenilpirano apresentados pelos flavonóides. 

 



                                                                                                                   Resultados e Discussão 

 

122 
 

A SAR considera três requisitos básicos na estrutura química dos flavonóides como 

responsáveis pela neutralização de radicais, sendo eles110,127,128: 

i) presença do grupo catecol (3´,4´-dihidroxi ou OH(C3´C4´)) no anel B, que confere 

maior estabilidade à forma radicalar, pois contribui para a deslocalização dos elétrons; 

ii) ligação dupla conjugada com a função 4-oxo (C2=C3 + 4-oxo), que aumenta a 

deslocalização eletrônica a partir do anel B; 

iii) grupos hidroxila nas posições C3 e C5, que promovem a deslocalização eletrônica do 

grupo 4-oxo para com estes dois substituintes (OH(C3,C5) + 4-oxo). 

A Tabela 14 apresenta as estruturas químicas dos oito compostos polifenólicos 

estudados e os critérios empregados pela SAR para avaliação da capacidade antioxidante. Ela 

também destaca os grupos presentes (S) e ausentes (N) na estrutura de cada composto 

antioxidante, assim como, outros grupos similares aos apresentados pela SAR. 

Inicialmente, pode-se destacar que todos os compostos polifenólicos avaliados 

apresentam uma capacidade antioxidante equivalente aos critérios apresentados pela SAR. 

Além disso, a hierarquia antioxidante apresentada pelo ensaio CRAC aliada a SAR possibilita 

a correlação entre a capacidade antioxidante de cada flavonóide com os grupos responsáveis 

pela captura radicalar. Deste modo, é possível quantificar a contribuição individual de cada 

grupamento em relação à capacidade antioxidante dos compostos polifenólicos. 

Adicionalmente, a presença de grupos similares aos apresentados pela SAR, possibilita a 

determinação de novos critérios. Assim, pode-se afirmar, que a presença do grupo resorcinol 

(OH(C2´C4´)) na estrutura da morina aumenta a sua capacidade antioxidante em 39,9% em 

relação a quercetina que apresenta um grupo catecol (OH(C3´C4´)) na posição 

correspondente. Praticamente não há diferença entre a ação antioxidante do grupo catecol 
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(OH(C3´C4´)) presente na quercetina e do grupo OH(C4´) presente no kaempferol, pois esse 

valor é de apenas 0,7%. 

Tabela 14 - Estrutura e parâmetros empregados no estudo da relação estrutura/atividade 
antioxidante (SAR) de flavonóides. 

Antioxidante Estrutura Relação Estrutura/Atividade Antioxidante (SAR) 

OH(C3´C4´) C2=C3 + 4-oxo OH(C3,C5) + 4-oxo 

Morina 

 

OH(C4´C2´) 

 

S S 

Kaempferol 

 

OH(C4´) S S 

Quercetina 

 

S S S 

Fisetina 

 

S S OH(C3) + 4-oxo 

Apigenina 

 

OH(C4´) S OH(C5) + 4-oxo 

Luteolina 

 

S S OH(C5) + 4-oxo 

Catequina 

 

S N OH(C3,C5) 

Crisina 

 

N S OH(C5) + 4-oxo 

S (grupo presente na estrutura); N (grupo ausente na estrutura); grupos similares aos presentes na estrutura: 
OH(C4´C2´); OH(C4´); OH(C3,C5); OH(C3) + 4-oxo; OH(C5) + 4-oxo. 
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A ausência do grupo OH(C5) conjugado aos grupos OH(C3) e 4-oxo representa uma 

diminuição de 28,4% na capacidade antioxidante da fisetina em relação à quercetina. Já a 

ausência do grupo OH(C3) conjugado aos grupos OH(C5) e 4-oxo representa um diminuição 

de 46,5% na capacidade antioxidante da luteolina em relação à quercetina. Esse 

comportamento se deve possivelmente à ação conjunta apresentada por esses grupos na 

deslocalização eletrônica. A ausência do grupo catecol OH(C3´C4´) e do grupo OH(C3) 

conjugado ao grupo OH(C5) e 4-oxo representa uma diminuição, um pouco maior, de 72,6% 

na capacidade antioxidante da crisina em relação à quercetina. Por outro lado, a ausência da 

ligação dupla conjugada com a função 4-oxo (C2=C3 + 4-oxo) representa uma diminuição de 

61,1% na capacidade antioxidante da catequina em relação à quercetina. 

Ao final dos ensaios eletroquímicos é possível estabelecer uma hierarquia antioxidante 

para todos os grupos presentes nas moléculas estudadas: OH(C2´C4´) > OH(C4´) ~ 

OH(C3´C4´) > C2=C3 + 4-oxo > OH(C3,C5) + 4-oxo > OH(C3) + 4-oxo > OH(C5) + 4-oxo 

> OH(C3,C5). Portanto, o uso do ensaio CRAC juntamente com a SAR fornece informações 

vitais para o estudo do comportamento antioxidante dos flavonóides, contribuindo de forma 

singular para a compreensão da correlação existente entre os grupos doadores de elétrons e os 

mecanismos de transferência eletrônica envolvidos nos processos antioxidantes. 

Para finalizar esse estudo, foram realizados de forma adicional, experimentos usando 

diferentes concentrações dos compostos polifenólicos com o intuito de checar o intervalo de 

linearidade dos coeficientes angulares de Cottrell (b) e a sensibilidade da técnica 

cronoamperométrica. Deste modo, diferentes alíquotas das soluções estoques antioxidantes 

foram adicionadas à solução oxidante (Ce4+ 1 × 10−3 mol L−1 em H2SO4 0,5 mol L−1) para 

gerar um intervalo de concentração de 5 a 50 × 10−6 mol L−1. Em seguida os valores de b 

foram determinados para cada solução antioxidante após 4 minutos de reação. A Figura 32 

apresenta os valores de b em função da concentração dos compostos antioxidantes (AH). 
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Observa-se que o intervalo de concentração empregado para a morina é inferior aos demais 

flavonóides, devido à elevada capacidade antioxidante desse composto. 

 

Figura 32 - Variação dos coeficientes angulares de Cottrell com a concentração de 
antioxidante para diferentes compostos polifenólicos padrões na presença do oxidante. 

 

A Tabela 15 apresenta os intervalos de concentração empregados para cada composto 

antioxidante, além das equações de regressão, com seus respectivos coeficientes de correlação 

(R2), para as curvas b × [AH] de todos os flavonóides testados e do composto oxidante. 

Tabela 15 - Intervalos lineares de concentração, equações de regressão e coeficientes de 
correlação (R2) para as linhas de Cottrell do oxidante (Ce4+) e das soluções padrões de 
flavonóides. 

Soluções Intervalo linear ×××× 106 (mol L−1) Equação de regressãog R2 

Morina 5 – 30 Y = 34,16 − 8,96 × 105 X 0,998 

Kaempferol 10 – 50 Y = 32,73 − 5,74 × 105 X 0,998 

Quercetina 10 – 50 Y = 31,91 − 5,29 × 105 X 0,995 

Fisetina 10 – 50 Y = 33,56 − 4,05 × 105 X 0,995 

Apigenina 10 – 50 Y = 33,98 − 3,89 × 105 X 0,999 

Luteolina 10 −50 Y = 33,72 − 3,01 × 105 X 0,998 

Catequina 10 −50 Y = 33,84 − 2,29 × 105 X 0,996 

Crisina 10 − 50 Y = 33,77 − 1,38 × 105 X 0,992 

gX é a concentração do composto antioxidante em mol L−1 e Y é o coeficiente angular de Cottrell em µA s1/2. 
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Assim, como foi observado para os compostos antioxidantes padrões empregados na 

seção 4.2.2., os coeficientes angulares apresentados pelas equações de regressão das curvas b 

× [AH] revelam que o ensaio cronoamperométrico possui uma elevada sensibilidade 

comparada ao método espectrofotométrico (CeRAC)101. Portanto, pode-se comprovar a 

eficácia do ensaio CRAC na determinação da capacidade antioxidante de amostras turvas e 

coloridas. 

 

4.3.5. Estudo da influência da complexação flavonóide-metal na capacidade 

antioxidante de moléculas polifenólicas 

Diversos estudos já confirmaram a ação antioxidante dos compostos polifenólicos por 

diferentes mecanismos, tais como: supressão da formação de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) por inibição de enzimas ou quelação de traços de elementos envolvidos na produção 

de radicais livres; captura direta de EROs; e regulação ou proteção das defesas antioxidantes. 

Recentemente, uma atenção especial está sendo dada aos mecanismos de quelação de íons 

metálicos, já que dados experimentais demonstram que os flavonóides na forma de complexos 

metálicos apresentam uma ação antioxidante superior a sua forma livre129-136. Esses 

compostos podem se coordenar a metais de transição catalisando o transporte de elétrons e 

facilitando a captura de radicais livres. Neste sentido, Moridani et al.
137

 mostraram que 

complexos flavonóide-Fe3+ são mais efetivos na proteção contra doenças e processos 

inflamatórios em ratos que os flavonóides livres. No entanto, ainda são poucos os estudos que 

correlacionam as propriedades complexantes dos flavonóides com a sua capacidade 

antioxidante131,132. 

Deste modo, para finalizar os estudos de aplicação do ensaio CRAC estudou-se a 

influência da complexação flavonóide-metal (flavonóide-Fe2+) na capacidade antioxidante de 
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compostos polifenólicos. Para tanto, avaliou-se a interação entre íons Fe2+ e cinco compostos 

polifenólicos, com estruturas distintas (catequina, crisina, fisetina, morina e quercetina), a 

partir da observação dos picos de oxidação formados nos voltamogramas cíclicos de cada 

composto antioxidante em sua forma livre e na forma de complexos de Fe2+ assim como os 

respectivos valores da capacidade antioxidante determinada pelo ensaio CRAC. 

A princípio, a influência da complexação no comportamento dos picos de oxidação 

característicos dos sítios ativos dos compostos polifenólicos, foi avaliada por voltametria 

cíclica. Essa interação foi avaliada a partir de concentrações equimolares (50 × 10−6 mol L−1) 

dos compostos envolvidos (flavonóides e íons Fe2+). A Tabela 16 apresenta um resumo geral 

desses resultados preliminares. Nela podem-se observar os perfis voltamétricos dos cinco 

compostos polifenólicos antes e após a complexação com íons Fe2+. Ela também destaca as 

estruturas apresentadas por esses compostos e os grupos responsáveis por cada pico de 

oxidação. 

Estudos eletroquímicos comprovam a existência de três picos de oxidação 

característicos em moléculas de flavonóides132. Esses picos são provenientes da oxidação dos 

grupos: 1o pico - catecol/pirogalol (OH(C3´C4´)/OH(C3´C4´C5´)) no anel B (grupo redox 

mais reativo); 2o pico - hidroxila (OH) na posição C3 do anel C (dificilmente separado do 1o 

pico); 3o pico - resorcinol (OH(C5 C7)) no anel A. Por outro lado, em uma molécula de 

flavonóide existem três sítios ativos que podem interagir com íons metálicos (Men+), sendo 

eles: i) grupo catecol (OH(C3´C4´)) no anel B; ii) grupos hidroxila nas posições C3 e C5 dos 

anéis C e A, respectivamente; e iii) grupo carbonila na posição C4 do anel C (Figura 33)130. 
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Figura 33 - Sítios ativos responsáveis pela complexação flavonóide-metal. 

 

Geralmente, as propriedades quelantes dos flavonóides com íons metálicos são 

atribuídas principalmente à presença do grupo hidroxila na posição C3 ou C5, ao invés do 

grupo catecol138,140. Porém, outros estudos apontam o grupo catecol como maior sitio de 

quelação131,133,139. Bodini et al.
141 indicaram a coordenação do ferro com o grupo catecol, 

como sendo o principal responsável pela complexação da molécula de quercetina em meio 

ácido. Dependendo das condições experimentais, dois processos de quelação podem ocorrer 

consecutivamente, implicando em dois sítios de ligação na mesma estrutura polifenólica140. 

No entanto, observa-se que o número máximo de flavonóides em um complexo flavonóide-

metal raramente excede duas moléculas, pois as estruturas formadas não seriam estéricamente 

favoráveis130. 

O cruzamento dessas informações associadas aos perfis voltamétricos apresentados na 

Tabela 16, evidenciam que quase todos os cinco compostos antioxidantes apresentam os três 

picos de oxidação citados anteriormente. A crisina é a única exceção, pois não apresenta os 

grupos catecol e hidroxila na posição C3 e, por conseguinte, não apresenta os picos 

provenientes dessas oxidações. 
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Tabela 16 - Compostos polifenólicos com suas respectivas estruturas, grupos responsáveis 
pelos picos de oxidação e voltamogramas cíclicos antes (—) e após (—) complexação com 
íons Fe2+ (tampão fosfato pH = 7,4; velocidade de varredura de 100 mV s−1). 

 Estrutura Voltamograma Picos de oxidação (antes da complexação) 

•OH(C3´C4´) •OH(C3) •OH(C5 C7) 

M
or

in
a 

 

 

210 mV 

OH(C2´C4´) 

 

240 mV  

 

780 mV 

 

Q
ue

rc
et

in
a 

 

130 mV 

 

170 mV  830 mV  

F
is

et
in

a 

 

 

140 mV  220 mV  830 mV 

OH(C7) 

 

C
at

eq
ui

na
 

 

 

190 mV  530 mV  860 mV  

C
ri

si
na

 

 

 

− − 750 mV  

grupos similares aos presentes na estrutura: OH(C2´C4´) e OH(C7); (→) sentido da varredura 
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A morina e a fisetina apresentam grupos substituintes semelhantes (OH(C2´C4´ e 

OH(C7), respectivamente) aos critérios apresentados anteriormente, no entanto, a oxidação 

desses grupamentos ocorre na mesma região de potencial dos grupos originais. Por não 

possuir o grupo catecol, a crisina também é o único  flavonóide que não apresenta um pico de 

redução em um potencial um pouco menor que o primeiro pico de oxidação. Esse pico é 

resultante da redução do produto de oxidação do grupo catecol, que como já citado, se 

apresenta como um processo quimicamente reversível127. 

Com relação aos voltamogramas referentes à formação dos complexos flavonóide-

Fe2+, os resultados apresentados sugerem que a morina coordena-se com o Fe2+ no sítio 

correspondente aos grupos hidroxila C3 e carbonila C4, uma vez que, os picos referentes aos 

processos de oxidação dos demais grupos  (OH(C2´C4´) e OH(C5 C7)) não sofrem 

deslocamento, ao contrário do pico de oxidação do grupamento carbonila na posição C4, que 

se desloca cerca de 100 mV. 

A quercetina e a fisetina coordenam-se provavelmente com os íons Fe2+ em dois sítios 

distintos. O primeiro correspondente aos grupos hidroxila C3 e carbonila C4 e o segundo 

ocorre no sítio referente ao grupo catecol. Essa suposição se deve ao deslocamento 

apresentado pelo primeiro (70 mV) e segundo (110 mV) picos de oxidação da quercetina e 

fisetina. Além disso, um novo pico de oxidação surgiu em torno de 500 mV e provavelmente 

se deve à oxidação de algum produto do complexo formado. A hipótese de complexação no 

sítio correspondente ao grupo hidroxila C5 e carbonila C4 é descartada em virtude da 

inexistência do grupo hidroxila C5 na estrutura da fisetina e pelo fato do pico referente aos 

processos de oxidação do grupo OH(C5 C7), presente na quercetina, não sofrer deslocamento. 

Além disso, estudos demonstram que o sítio referente aos grupos hidroxila C5 e carbonila C4 

não pode ser quelado quando o seu sítio vizinho está ocupado142. 
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Já a catequina não apresenta o grupo carbonila na posição C4, logo, o pico de 

oxidação que surgiu em torno de 350 mV se deve, provavelmente, à complexação do metal 

com o grupo catecol. Esse resultado pode ser evidenciado pela diminuição da corrente de pico 

anódica do primeiro pico de oxidação do complexo catequina-Fe2+. Porém, a presença do 

grupamento catecol, após a complexação, evidência que a complexação nesse sítio não é 

cineticamente favorável. Por fim, a crisina não apresenta os principais grupos quelantes em 

sua estrutura, assim como não apresenta nenhuma evidência de complexação em seu 

voltamograma cíclico, pois o único sítio quelante (grupos hidroxila C5 e carbonila C4) não 

apresenta deslocamento de potencial. 

Para compreender melhor a complexação desses compostos e a sua influencia na ação 

antioxidante, realizou-se a determinação da capacidade antioxidante empregando o ensaio 

CRAC. A Figura 34 apresenta a dependência da I com t−1/2 (linhas de Cottrell) utilizada na 

obtenção dos valores médios dos coeficientes angulares de Cottrell (bM) para a solução 

oxidante, antes e após a formação dos complexos flavonóides-Fe2+ (25 × 10−3 mol L−1). As 

etapas necessárias para a determinação das linhas de Cottrell não serão mostradas por serem 

semelhantes aos demais casos já citados. 

 

Figura 34 - Dependência da I com t−1/2 a partir da equação de Cottrell, para obtenção de b 
para solução oxidante antes e após a formação dos complexos flavonóide-Fe2+. 
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Em seguida, os valores experimentais de b foram substituídos na equação 10 e com 

eles foram determinados os respectivos CRAC value de cada amostra. A Tabela 17 apresenta 

os resultados decorrentes dos ensaios cronoamperométricos e os respectivos valores de TE, 

obtidos a partir da Equação 11, para cada amostra de flavonóide, antes e após a complexação 

com Fe2+. 

Pode-se observar nessa tabela que o valor experimental da capacidade antioxidante das 

amostras de morina, quercetina e fisetina aumenta significativamente (15,3%, 31,8% e 27,9%, 

respectivamente). Por outro lado, as amostras de catequina e crisina não apresentam um 

aumento representativo (1,8% e 7,8%, respectivamente). 

Tabela 17 - Valores médios com seus respectivos desvios padrões para os coeficientes 
angulares de Cottrell (bM), CRAC value e Trolox Equivalent (TE) determinados antes e após a 
complexação dos flavonóides com íons Fe2+. 

Antioxidante bM (µA s1/2) CRAC value ×××× 106 ([Ce3+]/mol L−1) TE 

Morina 11,74 ± 0,34 666,28 ± 9,84 11,78 ± 0,17 

Morina-Fe2+ 8,22 ± 0,07 768,01 ± 1,92 13,58 ± 0,03 

Quercetina 18,31 ± 0,26 476,20 ± 7,59 8,42 ± 0,13 

Quercetina-Fe2+ 13,06 ± 0,39 628,13 ± 11,36 11,10 ± 0,20 

Fisetina 22,99 ± 0,35 341,04 ± 10,02 6,03 ± 0,18 

Fisetina-Fe2+ 19,70 ± 0,21 436,16 ± 6,01 7,71 ± 0,11 

Catequina 28,38 ± 0,11 185,16 ± 3,22 3,27 ± 0,06 

Catequina-Fe2+ 28,27 ± 0,46 188,55 ± 13,32 3,33 ± 0,23 

Crisina 30,28 ± 0,11 130,44 ± 3,18 2,31 ± 0,06 

Crisina-Fe2+ 29,92 ± 0,38 140,84 ± 10,94 2,49 ± 0,19 

 

Baseado nesses resultados quantitativos e nos perfis voltamétricos apresentados na 

Tabela 16 é possível sugerir que os compostos de morina, quercetina e fisetina formam 

complexos estáveis com íons Fe2+ e que essa formação é responsável por um aumento 
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significativo de suas capacidades antioxidantes. Esse aumento é maior para as moléculas de 

quercetina e fisetina, devido à presença de dois sítios de complexação com íons Fe2+. Além 

disso, a localização relativa dos grupos hidroxilas (OH) no anel B é muito importante na 

quelação do metal. Assim, o grupo pirogalol é um grupo complexante mais potente que o 

grupo catecol, presente na quercetina e fisetina, que por sua vez é um grupo complexante mais 

potente que o grupo resorcinol, presente na morina132. 

Já os resultados apresentados pelos flavonóides catequina e crisina no ensaio CRAC, 

confirmam que estas moléculas não apresentam estruturas complexas favoráveis.  A molécula 

de catequina não apresenta um dos principais sítios de complexação, o grupo carbonila na 

posição C4 do anel C, por isso apresenta um pico de formação de complexo bem discreto, 

além de apresentar um aumento na capacidade antioxidante praticamente nulo. Nessa mesma 

linha, a molécula de crisina apresenta apenas um pico de oxidação referente ao grupo 

hidroxila nas posições C5 e C7 do anel A. Essa molécula não apresenta nenhuma evidência de 

formação de complexo com íons Fe2+, fato que já era esperado, uma vez que ela não apresenta 

dois dos três sítios ativos responsáveis pela complexação de flavonóides. O aumento 

apresentado em sua capacidade antioxidante não é representativo e está dentro do erro 

experimental apresentado pelo ensaio. 



5
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5. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados experimentais, oriundos dos ensaios voltamétricos e 

cronoamperométricos usados no desenvolvimento do novo ensaio eletroquímico para 

determinação da capacidade antioxidante de compostos orgânicos, pode-se concluir que: 

O ensaio inicialmente proposto, denominado ensaio FRAP modificado, apresentou 

sérias limitações experimentais e não pode ser empregado na determinação da capacidade 

antioxidante de compostos que se apresentem como sistemas reversíveis ou quase reversíveis. 

Isto é devido ao fato do potencial de redução das espécies Fe(III) remanescentes (ou seja, 0 V) 

ser inferior ao potencial de redução das espécies AHox formadas por oxidação nesses sistemas. 

Assim, foi constatado que apenas sistemas totalmente irreversíveis são adequados para o 

ensaio FRAP modificado. Conseqüentemente, amostras de sucos de laranja industrializados 

foram escolhidas para aplicação do ensaio FRAP modificado, uma vez que tais amostras 

apresentam o ácido ascórbico como antioxidante majoritário (87% da capacidade antioxidante 

total) e esse composto é um típico sistema irreversível. A partir da determinação da 

capacidade antioxidante dessas amostras verificou-se que este parâmetro é diretamente 

proporcional à concentração de ácido ascórbico que, por sua vez, determina a intensidade da 

corrente do pico anódico na voltametria do ácido ascórbico. 

O ensaio CRAC desenvolvido como alternativa ao ensaio FRAP modificado não 

apresentou as mesmas limitações de seu precursor. A partir da caracterização eletroquímica 

do sistema por voltametria cíclica, pode-se constatar que o oxidante empregado no ensaio 

CRAC (Ce
4+

) não sofre interferência pela redução dos produtos gerados pela oxidação dos 

compostos antioxidantes na região de aplicação do potencial de redução do Ce
4+

 no ensaio 

cronoamperométrico (ERED = 0,8 V). Além disso, o Ce
4+

, com um potencial de circuito aberto 
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de 1,29 V em meio de ácido sulfúrico 0,5 mol L
−1

, encaixa-se perfeitamente nos critérios de 

seleção exigidos para um bom oxidante (E°Rad/Rad(red) > E°Ox/Red) > E°AH(Ox)/AH(red)), como 

discutido na secção 1.4.3. Por conseguinte, conclui-se que o sistema proposto é adequado para 

uma ampla variedade de compostos antioxidantes presentes na dieta humana, uma vez que 

estes possuem um potencial redox dentro do intervalo de −0,64 a +0,08V. Adicionalmente, os 

ensaios voltamétricos de caracterização do eletrodo de diamante dopado com boro 

evidenciaram algumas características atrativas desse material eletródico para aplicação no 

ensaio CRAC, tais como: uma extensa janela eletroquímica (−0,80 V a 1,90 V) com 

baixíssimos valores de corrente capacitiva, reprodutibilidade e repetibilidade do sinal analítico 

após curtos tempos de pré-tratamento (15 e 45 segundos). 

A aplicação do ensaio CRAC em amostras de soluções padrões de diferentes 

compostos antioxidantes apresentou a seguinte relação hierárquica (valores expressos em TE): 

ácido tânico (17,82) > quercetina (8,31) > rutina (5,64) > ácido gálico (3,62) > catequina 

(3,53) > ácido ascórbico (1,33) > BHA (1,11) > trolox (1,00). Essa relação é qualitativamente 

e quantitativamente semelhante à apresentada nos ensaios CeRAC, TEAC, inibição da 

oxidação da LDL, inibição da oxidação do ácido linoléico e FRAP (30 min.). Por outro lado, 

diferem completamente da relação apresentada nos ensaios FRAP (4 min.), voltametria cíclica 

e DPPH. Em particular, vale destacar a boa correlação apresentada entre o ensaio CRAC e os 

ensaios FRAP (30 min.) e CeRAC que apresentaram coeficientes de correlação de 0,889 e 

0,87, respectivamente. 

Nos procedimentos de validação do ensaio CRAC verificou-se que os intervalos de 

concentração empregados para as soluções padrões dos compostos antioxidantes são bem 

distintos, devido à baixa solubilidade de alguns compostos antioxidantes (ex. quercetina, 

rutina e catequina) em meio aquoso e à elevada capacidade antioxidante de outros compostos 

(ex. ácido tânico). Os coeficientes angulares apresentados pelas equações de regressão das 
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curvas b vs [AH] revelaram que o ensaio eletroquímico CRAC possui uma elevada 

sensibilidade quando comparado ao método espectrofotométrico (CeRAC), ambos usando o 

Ce
4+

 como oxidante. Além disso, os intervalos de concentração que podem ser empregados 

nos ensaios cronoamperométricos são equivalentes à concentração dos compostos 

antioxidantes presentes nas amostras de alimentos. 

Uma análise geral do ensaio proposto, em relação a outros ensaios da capacidade 

antioxidante (CUPRAC, DPPH, FRAP, e TEAC), mostra as vantagens do ensaio CRAC em 

relação aos demais, principalmente nos quesitos simplicidade, instrumentação requerida, 

técnicas de detecção e tempo de reação. 

O tempo de reação, em particular, foi avaliado a partir do estudo cinético da reação 

oxidante/antioxidante. Esse estudo concluiu que diferentes cinéticas de reação são observadas 

dependendo da estrutura e da solubilidade da molécula antioxidante. Deste modo, as 

moléculas de ácido ascórbico e trolox apresentam uma cinética mais rápida por possuírem 

estruturas mais simples e serem solúveis em meio aquoso. Por outro lado, as moléculas de 

ácido gálico e quercetina possuem uma cinética mais lenta por apresentarem um maior 

impedimento estérico e uma baixa solubilidade em meio aquoso. Pode-se concluir, portanto, 

que é inviável avaliar a capacidade antioxidante pelo consumo total dos compostos 

antioxidantes, a não ser que sejam empregados tempos muito longos de reação para garantir o 

consumo de todas as moléculas antioxidantes presentes na amostra. Conseqüentemente, foi 

preferível o emprego de tempos fixos e curtos (4 minutos) de forma a obter um valor relativo 

da capacidade antioxidante, mas, representativo em relação ao comportamento geral 

apresentado pelas moléculas antioxidantes. 

A aplicação do ensaio CRAC em amostras de sucos de frutas industrializados 

apresentou a seguinte relação antioxidante hierárquica (valores expressos em TE): caju (9,89 

± 0,01) > goiaba (9,16 ± 0,25) > uva (7,84 ± 0,04) > manga (6,38 ± 0,01) > maçã (5,53 ± 
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0,21) > laranja (5,50 ± 0,31) > maracujá (5,38 ± 0,24). Esse resultado pode se adequar à 

concentração de ácido ascórbico descrita na literatura e presente nos rótulos das amostras de 

sucos, sendo fundamental para a compreensão da importância de cada amostra na 

complementação de uma dieta saudável capaz de suprir as necessidades antioxidantes do 

corpo humano. 

A aplicação do ensaio CRAC em amostras de extratos etanólicos de madeiras 

brasileiras com potencial aplicação no envelhecimento de cachaça apresentou a seguinte 

relação antioxidante hierárquica (valores expressos em TE): carvalho (1,73 ± 0,05) > 

cabreúva-vermelha (1,05 ± 0,01) > cabreúva (0,90 ± 0,05) > imbuia (0,71 ± 0,04) > pequi 

(0,31 ± 0,02). A partir desse estudo concluiu-se que, dentre as madeiras avaliadas, a cabreúva-

vermelha possui uma capacidade antioxidante mais próxima do carvalho, que é a principal 

madeira empregada no envelhecimento de bebidas destiladas. Logo, a cabreúva-vermelha 

pode ser uma alternativa apropriada para o envelhecimento de bebidas, desde que sejam 

realizados testes sensoriais que comprovem a qualidade do processo de envelhecimento 

aplicando essa madeira. Em contrapartida, a madeira de pequi apresenta uma capacidade 

antioxidante muito abaixo do carvalho e provavelmente não seja adequada ao processo de 

envelhecimento de bebidas. Finalmente, o estudo do intervalo de linearidade das amostras de 

extratos de madeira revelou que o ensaio CRAC apresenta uma excelente linearidade de 

resposta e não sofre nenhuma interferência da matriz. 

Uma avaliação comparativa entre os ensaios CRAC e DPPH, empregados na 

determinação da capacidade antioxidante de amostras de extratos metanólicos de garapa de 

cana-de-açúcar e de polpa de maracujá, revelou uma diferença quantitativa entre os valores 

dos ensaios, porém, a hierarquia foi mantida para cada conjunto de resultados. Essa diferença 

foi atribuída ao mecanismo de desativação radicalar dominante e às condições reacionais de 

cada ensaio. Portanto, concluiu-se para as amostras de extratos metanólicos de garapa de 
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cana-de-açúcar e de polpa de maracujá que a reação é favorecida em meio aquoso e ácido, e 

que o mecanismo de transferência de elétrons é provavelmente o mecanismo dominante, 

devido aos elevados valores apresentados pelo ensaio CRAC quando comparados ao ensaio 

DPPH. O ideal seria empregar ensaios fundamentados na identificação de diferentes 

mecanismos sob condições experimentais variadas, para que estes possam refletir as 

propriedades multifuncionais dos compostos antioxidantes presentes em diversos processos 

oxidativos. 

O estudo da correlação entre a capacidade antioxidante e a relação estrutura/atividade 

antioxidante (SAR) de flavonóides apresentou a seguinte relação antioxidante hierárquica 

(valores expressos em TE): morina (11,78 ± 0,17) > kaempferol (8,48 ± 0,04) ~ quercetina 

(8,42 ± 0,13) > fisetina (6,05 ± 0,18) > apigenina (5,47 ± 0,07) > luteolina (4,50 ± 0,10) > 

catequina (3,27 ± 0,03) > crisina (2,31 ± 0,06). Essa hierarquia condiz com os critérios 

apresentados pela SAR e permite estabelecer uma hierarquia para a indução da capacidade 

antioxidante dentre os grupos presentes nas moléculas estudadas, isto é: OH(C2´C4´) > 

OH(C4´) ~ OH(C3´C4´) > C2=C3 + 4-oxo > OH(C3,C5) + 4-oxo > OH(C3) + 4-oxo > 

OH(C5) + 4-oxo > OH(C3,C5). 

Por fim, o estudo da influência da complexação flavonóide-metal na capacidade 

antioxidante de moléculas polifenólicas confirmou que as moléculas de flavonóides na forma 

de complexos metálicos de Fe
2+

 apresentam uma ação antioxidante superior à sua forma livre. 

Esse aumento é evidenciado nas estruturas que apresentam pelo menos um dos três sítios 

ativos que interagem com íons metálicos. Assim, as amostras de morina, quercetina e fisetina 

apresentaram um aumento significativo em sua capacidade antioxidante (15,3%, 31,8% e 

27,9%, respectivamente). Por outro lado, as amostras de catequina e crisina não apresentam 

esse mesmo comportamento (aumentos de somente 1,8% e 7,8%, respectivamente) devido à 

ausência daqueles sítios ativos. 
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6. TRABALHOS FUTUROS 

 

Os resultados experimentais obtidos a partir do ensaio CRAC encorajam o 

prosseguimento deste trabalho, por meio da aplicação da nova metodologia a outras matrizes 

complexas. Dentre essas matrizes, pode-se citar o interesse em avaliar a capacidade 

antioxidante de amostras de vinhos, tendo em vista algumas incoerências ainda presentes na 

literatura e que são relatadas pelo chamado “Paradoxo francês
§
”. A determinação da 

capacidade antioxidante total de amostras de vinho aliada a uma avaliação do conteúdo 

fenólico por cromatografia gasosa pode fornecer informações vitais para a compreensão da 

ação individual e conjunta dos compostos antioxidantes presentes nessa matriz. 

A adaptação do ensaio CRAC para meios não aquosos é outra meta que precisa ser 

alcançada, uma vez que a “ação antioxidante” é diretamente influenciada por esse parâmetro. 

Conseqüentemente, uma das limitações para o emprego da metodologia em sistemas 

lipossolúveis é a utilização de meios não aquosos para a realização dos ensaios 

eletroquímicos. 

A simplificação do sistema eletroquímico é outra meta que pode fornecer mais valias 

ao ensaio CRAC. Partindo do princípio de que este é um ensaio cronoamperométrico e uma 

das técnicas mais simples e fundamentais da eletroquímica, é possível dispensar o uso de 

potenciostatos (mais sofisticados). O emprego de uma simples fonte de potencial constante já 

é suficiente para promover o salto de potencial necessário na realização do ensaio CRAC. O 

emprego de tal fonte, associada a um medidor adequado da corrente em função do tempo, em 

                                                           
§
Paradoxo francês é uma expressão utilizada pelos anglo-saxões e nutricionistas para referir o paradoxo 

existente entre a alimentação dos franceses e a sua saúde. Samuel Black em 1819 reparou que os franceses 

apesar de consumirem muitas gorduras saturadas sofriam pouco de aterosclerose coronária
143
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detrimento de um potenciostato comercial, representa uma grande diminuição nos custos 

decorrentes do ensaio CRAC. 

Em relação aos ensaios empregados para avaliar a capacidade antioxidante de 

materiais alternativos (madeiras) para o envelhecimento de cachaça, faz-se necessário realizar 

um estudo complementar a partir da aplicação de testes sensoriais para comprovar que a 

capacidade antioxidante e, por conseguinte, o conteúdo fenólico, estão diretamente 

relacionados às propriedades organolépticas (flavor) do produto final. O interessante é 

conciliar uma elevada capacidade antioxidante a uma maior aceitação popular do produto. 

Por fim, o emprego de cálculos quânticos, a partir de métodos semi-empíricos (PLS, 

do inglês partial least squares), no estudo da correlação estrutura / atividade antioxidante de 

moléculas de flavonóides, pode contribuir para a comprovação das correlações descritas nesse 

trabalho e, ainda, fornecer informações complementares ao estudo da capacidade antioxidante 

de moléculas que apresentam a estrutura comum de difenilpirano (C6-C3-C6), também 

conhecida como núcleo flavan, composta por dois anéis fenila (A e B) ligados através de um 

anel C de pirano. 
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