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Para fins alimentares os taninos sao liberados e, devido Ii sua variada composiyao quimica,
provocam lima serle de interayoes no meio biol6gico, dentre elas a complexayao com
protemas. Essa e lima das reayoes mais caracteristicas, que e perceptivel ja na mucosa bucal
onde estao localizadas proteinas ficas em prolina. Essas enzimas apresentam alta afinidade
pOT taninos devido Ii habilidade dos residuos prolil em fomecer sitios de ligayoes hidrof6bicas
que provocam a precipitayao de enzimas digestivas e lima sensayao adstringente. Tanto na
area nutricional como cosmetica existe uma crescente demanda pelo desenvolvimento de
metodos validados para determinayao de taninos. Nesse contexto, 0 presente trabalho propoe
a validayao de um metodo analitico para determinayao de taninos baseado na reayao entre
taninos e gelatina. As determinayoes sao baseadas na medida espectrofotometrica da turbidez
produzida pelo complexo tanino-gelatina e a medida e feita de forma automatizada, com a
utilizayao de um sistema de analise POT injeyao em fluxo. Ap6s validayao, 0 sistema foi
aplicado para determinayao de tanino~ em amostras de bananas e caju. 0 sistema de analise
pOT injeyao em fluxo utilizado foi configurado nas seguintes condiyoes: 0,75 mL min-1 de
fluxo de gelatina, 1,5 mL min-1 de fluxo transportador (agua), 200 ~L de volume de amostra e
100 cm de bobina reacional. Para analise e calibrayao, foram utilizadas soluyao 1.000 mg L-I
de §elatina, preparada pela dissoluyao do reagente em agua com temperatura aproximada de
60 C. A reayao turbidimetrica foi medida em espectrofotometro a 410 nm. Para a va1idayao
do metodo, os requisitos seguidos foram: estabilidade, seletividade, limite de detecyao e
quantificayoo, linearidade, faixa de trabalho, precisao, exatidao e freqiiencia analitica. As
amostras, padrao e a soluyao de gelatina, se mostraram estaveis em um periodo de 24 horas. A
seletividade foi assegurada pOT meio das inclinayOes paralelas das curvas analiticas, com e
gem adiyao de padrao nas amostras. 0 sistema apresentou linearidade (R2 = 0,994) para a

curva analitica na faixa entre 0 e 500 mg L-I (faixa de trabalho), boa repetibilidade (precisao)
com desvios inferlores a 2,0% (n=lO), limite de detecyao de 12 mg L-I de acido tanico, limite
de quantificayao de 40 mg L-I de acido tanico, taxa de recuperayao (exatidao) de 90%, ap6s
adiyao de 300 mg L -I de acido tafiico na amOStra e freqiiencia analitica de 60 amostras pOT

horn. ApOs validayao, 0 metodo foi aplicado para prediyao da concentrayao de taninos em
amostras de frutas. As amostras foram liofilizadas e moidas em um moinho crlogenico. Um
procedimento de extrayao em banho ultrassonico foi adotado com a utilizayao de 250 mg de
amostra em 15 mL de soluyao de acetona 30% (v/v). Para analise, 0 extrato obtido ap6s 10
mill de centrifugayao a 2.000 rpm foi diluido com agua deionizada 1: 1.
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