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RESUMO 

 

 

 

 O conhecimento de que os vinhos tintos apresentam efeitos benéficos à 

saúde devido à presença de polifenóis, cujo teor é influenciado pelas condições 

edafo-climáticas, sobretudo de luz solar, motivou este estudo, com vistas a avaliar 

vinhos produzidos na região do Vale do São Francisco com uvas Cabernet 

Sauvignon, Petit Syrah e Pinot Noir. As amostras provenientes de cinco vinícolas 

foram analisadas em triplicata, por HPLC em fase reversa, com injeção direta e de 

modo isocrático. A variabilidade dos resultados obtidos ( 3,0 a 13,1 mg/L para 

quercetina, 2,2 a 57,4 mg/L para rutina e 1,08 a 3,53 mg/L para trans-resveratrol) 

indica a influência da varietal e sua interação com o ambiente e do processo de 

vinificação sobre a concentração destes compostos. Destes, destaca-se a rutina, 

principalmente nos vinhos produzidos com Petit Syrah, pelo teor detectado. De um 

modo geral, os resultados são comparáveis e até superiores aos relatados em 

vinhos produzidos na Califórnia, Austrália e África do Sul, cujas condições climáticas 

são similares às do Sertão nordestino, demonstrando o potencial destes vinhos, 

especialmente os de Petit Syrah, como fonte de compostos bioativos.  

 



 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

Knowing that red wines present beneficial effects to the health due to the 

polyphenols presence, whose content/proportion and class are influenced by the 

edafo-climatic conditions, and, above, by the solar light, motivated this study that aim 

at evaluating wines produced in the area of the San Francisco valley with Cabernet 

Sauvignon, Petit Syrah and Pinot Noir grapes. The samples coming from five 

vinicultures were analyzed in three copies through HPLC in reversed phase, with 

direct injection and isocratic mode. The variability of the obtained results (3,0 to 13,1 

mg/L for quercetin; 2,2 to 57,4 for rutin and 1,08 to 3,53 mg/L for trans-resveratrol) 

indicate the influence of the varietal and its interaction with the  environment and the 

vinification/wine making process of these composed concentration. The rutin result is 

highlighted because of its proportion/content detected, mainly in wines produce with 

Petit Syrah grapes. In a general way, the results are comparable and even superior 

to the ones reported in wines produced in California, Australia and South Africa, 

whose climatic conditions are similar to the one of the Northeastem arid interior, 

demonstrating the potential of these wines, especially the Petit Syrah ones as a 

source of bioactive compounds. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 Além das apreciadas propriedades sensoriais, nas ultimas décadas têm sido 

atribuídas ao vinho propriedades ”funcionais”, devido à elevada correlação entre seu 

consumo e o efeito protetor contra doenças cardiovasculares, câncer e processos de 

envelhecimento (MARTÍNEZ-VALVERDE; PERIAGO; ROS, 2000). Esta possível 

correlação foi objeto de pesquisa realizada na França, sob o patrocínio da 

Organização Mundial de Saúde – OMS, constatando que a mortalidade por 

cardiopatias era muito baixa em comparação com os Estados Unidos e a Grã-

Bretanha, não obstante o elevado consumo de gorduras saturadas nestes países. 

Renauld e De Lorgeril (1992) comprovaram que esta relação inversa era devida ao 

alto consumo de vinho tinto pelos franceses, fenômeno conhecido como “Paradoxo 

Francês”, que intensificou o interesse por pesquisas com vistas a identificar e 

determinar os compostos responsáveis pelos benefícios à saúde, contidos no vinho, 

bem como seu modo de ação. 

 Nos anos 80, a partir da descoberta dos radicais livres nos processos 

patológicos, o foco das pesquisas foi dirigido à identificação dos compostos 

presentes em alimentos e bebidas com ação antioxidante, capazes, portanto, de 

inibir os efeitos danosos desses radicais. Neste contexto, foram identificados 

diversos polifenóis nas uvas e vinhos, principalmente nos tintos, que, por serem 

fermentados com as cascas, apresentam verdadeiros concentrados de polifenóis 

sob diversas formas: flavonóis, antocianinas, flavonóides, ácidos fenólicos, 

catequinas, antocianinas, cujo teor é dependente da varietal, das práticas 

enológicas, das condições edafo-climáticas da área de cultivo e da incidência de 
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fungos e raios solares. Estes fatores, com marcada atuação na formação e no teor 

desses compostos, tornam o vinho um produto tipicamente regional. Baseados nesta 

premissa e considerando: 

• a elevada produção (duas e meia safras por ano) das videiras do Vale do São 

Francisco, cultivadas sob irrigação controlada, recebendo forte luz solar; 

• que este fato tem fomentado a instalação de vinícolas na Região, hoje detentora 

de mais de 10% da produção de vinhos tintos finos do país; 

• que estes vinhos, bastante apreciados pela sua qualidade, não foram 

caracterizados quanto à presença desses compostos bioativos, determinantes 

para sua tipificação,foi implementada esta pesquisa, com o objetivo de quantificar 

e caracterizar polifenóis com atividade biológica nos vinhos tintos finos 

produzidos no Vale do São Francisco.. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Generalidades 

 

 O vinho,bebida obtida através da fermentação de uvas sãs, frescas e 

maduras (PEYNAUD, 1982), remonta à Antiguidade e está ligado à evolução dos 

conhecimentos e, portanto, da humanidade. Sua origem, no entanto, só começou a 

ser conhecida a partir do final do século XVII, quando A. van Leeuwenhoek 

descreveu os fermentos do suco da uva sem, contudo, relacioná-los com a 

fermentação. Esta associação com as transformações bioquímicas do vinho foi feita 

em 1836, por Cagnard-Latour, e consolidada trinta anos após, por Louis Pasteur, em 

importante trabalho denominado “Etude Sur le Vin”, que deu origem à enologia 

científica (MALÍK, 2001). Posteriormente, Lavoisier demonstrou a transformação do 

açúcar em álcool e gás carbônico, a partir da fermentação, que originou o princípio 

da Química: “Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”. Subseqüentemente, 

Gay Loussac estabeleceu a fórmula química da reação: Açúcar = Álcool + Gás 

carbônico (100 = 51.34 + 48.66) (PEYNAUD, 1982). O vinho tem, portanto, 

acompanhado o progresso da Microbiologia, da Química, da Bioquímica e da 

Bioengenharia e incorporado à sua imagem o conhecimento científico (MALIK, 

2001). 
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2.2 Composição química dos vinhos 

 

 O vinho apresenta, em sua composição, diversos constituintes, dentre os 

quais predomina a água, essencial a diversas reações químicas características do 

desenvolvimento da uva, do processo de fermentação e do envelhecimento do 

vinho, que representa aproximadamente 85 a 90% do seu volume (PEYNAUD, 

1982), conforme demonstrado na tabela 1,.para vinhos em geral. 

Tabela 1 Estimativa da composição típica (%) de vinhos em geral 
 

Vinhos de mesa 
 

Vinhos de sobremesa 
 

Componente 
 

Branco 
 

Tinto 
 

Branco 
 

Tinto 
 

Água (por diferença) 

Etanol 

Outros voláteis 

Extrato 

Açúcares 

Pectinas 

Glicerol 

Ácidos 

Cinzas 

Fenóis 

Aminoácidos 

Gorduras, Terpenóides 

Vitaminas 

Total 
 

 

   87,00 

   10,00 

0,04 

2,60 

0,05 

0,30 

1,10 

0,70 

0,20 

0,01 

0,25 

0,01 

0,01 

100,00 
 

 

    87,00 

    10,00 

0,04 

2,70 

0,05 

0,30 

1,10 

0,60 

0,20 

0,20 

025 

0,02 

0,01 

   100,00 

 

      76,00 

      14,00 

    0,05 

     10,10 

       8,00 

0,25 

0,90 

0,50 

0,20 

0,01 

0,20 

0,01 

0,01 

  100,00 

 

     74,00 

     14,00 

   0,05 

 12,20 

     10,00 

0,25 

0,90 

0,05 

0,20 

0,10 

0,20 

0,02 

0,01 

   100,00 

Fonte: SOLEAS; DIAMANDIS; GOLDEBERG, 1997. 
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Em ordem decrescente, seguem-se os álcoois, cuja graduação alcoólica varia 

entre 9 e15% (72 a 120g/L), dos quais o etanol é o mais importante e abundante. Do 

total, 0,5% corresponde a outros álcoois e polióis, inclusive o inositol, referidos como 

substâncias voláteis (PEYNAUD, 1982). 

O odor do álcool etílico constitui o suporte do aroma e do “bouquet” do vinho 

(PEYNAUD, 1982). Segundo Soleas, Diamandis e Goldeberg (1997), a influência 

deste constituinte repercute sobre os tipos de compostos aromáticos produzidos pela 

atividade do fermento; na formação de compostos voláteis durante a fermentação e 

o envelhecimento; na formação de ésteres, através de reações com ácidos 

orgânicos, extração de pigmentos e taninos, como solvente, juntamente com outros 

álcoois, e ainda sobre a estabilidade dos vinhos (Figura 1). 

 
Figura 1 Principais substâncias determinantes do gosto açucarado dos vinhos 
 
Fonte: PEYNAUD, 1982. 
 

Os principais açúcares são a glicose e a frutose, hexoses que, na uva 

madura, encontram-se em quantidades quase iguais, embora haja uma ligeira 
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predominância da frutose, o que resulta em uma relação glicose/frutose de 

aproximadamente 0,95. Outros açúcares, como pentose, arabinose e xilose, são 

encontrados em menor quantidade, perfazendo um total de 15  a 25% (PEYNAUD, 

1982). 

Das hexoses, a glicose é o substrato preferencial para a fermentação, 

processo no qual é metabolizada a álcoois, ésteres e aldeídos, que conferem aos 

vinhos um caráter aromático próprio. A frutose encontra-se associada à doçura que 

também é influenciada por polióis e outros álcoois originários da uva e da 

fermentação, respectivamente, por ácidos diversos e pela glicerina. De acordo com o 

teor máximo de açúcar(em g/L de glicose) 5,0, 5,1 a 20 e superior a 20, os vinhos 

podem ser classificados como seco, meio-seco e suave, respectivamente, segundo 

a lei nº 7.678, de 08 de novembro de 1988, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA (BRASIL, 1988). 

Duas categorias de ácidos são encontradas no vinho: os fixos, ácidos 

carboxílicos que controlam o pH, e os voláteis, como, por exemplo, o ácido acético. 

Os ácidos tartárico, málico e cítrico, provenientes da uva, e os da fermentação: 

succínico, lático e acético, independentemente da origem, desempenham papel 

fundamental nas características organolépticas do vinho. Em menor quantidade, 

também são encontrados outros ácidos, como o galacturônico, o glucurônico, o 

oxálico, o citramálico, o pirúvico e o cetoglutárico (PEYNAUD, 1982). 

Os vinhos, principalmente os tintos, apresentam ainda, em sua constituição, 

compostos fenólicos que, embora considerados não essenciais ao metabolismo das 

plantas que os produzem, englobam substâncias de natureza e funções diversas, 

tais como: pigmentos, essências, fungicidas, bactericidas e antioxidantes. Nas 

plantas, além da ação protetora contra agressões externas, os compostos fenólicos 
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facilitam a dispersão das sementes dos frutos pelos animais que deles se alimentam, 

além de recobrí-las, de modo a impedir o acesso do oxigênio ao embrião e a sua 

conseqüente germinação (TODA FERNÁNDEZ, 2002). Estes compostos também se 

acumulam nas películas mais superficiais dos vegetais, onde captam até 90% das 

radiações U.V., impedindo seus efeitos nocivos sobre os tecidos das plantas 

(PALAZON, 2002). Nas uvas, a concentração máxima de fenólicos ocorre nas 

cascas (antocianinas e flavonóis) e nas sementes (taninos e ácidos fenólicos), 

embora estes últimos também sejam encontrados na polpa (LAKATOS; HEGEDUS; 

SOUZA, 1996; TODA FERNÁNDEZ, 2002). 

Uvas e vinhos, apesar de não serem considerados produtos nutritivos, por 

não conterem vitaminas específicas, têm tido uma considerável valorização, face ao 

seu conteúdo de polifenóis com ação antioxidante (KANNER et al, 1994). Estes 

produtos, pela sua potencialidade na redução do risco de doenças e conseqüente 

promoção da saúde, são cognominados “FUNCIONAIS” termo que de acordo com o 

Comitê de Alimentos e Nutrição do Institute of Medicine - IOM/FNB, é utilizado para 

designar “qualquer alimento ou ingrediente que possa proporcionar benefício à 

saúde, além dos nutrientes tradicionais que contêm” (HASLER, 2002). 
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2.3 Compostos fenólicos 

 

2.3.1 Síntese de polifenóis 

 

Duas vias metabólicas participam da formação de polifenóis, em plantas. Uma 

via minoritária, em plantas superiores, e a via do ácido siquímico. Esta última, 

conforme a figura 2 (PALAZON; CUSIDÓ; MORALES, 2002), é iniciada pela 

condensação de dois compostos essencialmente fotossintéticos: a eritrosa - 4-P com 

o fosfoenolpiruvato - PEP que, após sofrerem várias transformações, vão formar o 

ácido siquímico, precursor de alguns fenóis dos vegetais. A incorporação de 

algumas moléculas de PEP vai originar a fenilalanina que, por ação da 

fenilalaninamonioliase - PAL, enzima-chave na síntese de polifenóis (SMART, 1987), 

se transforma no ácido trans-cinâmico. A partir deste, pela incorporação de uma 

hidroxila ao anel aromático, ocorre a formação do ácido p-cumárico, precursor da 

maioria dos fenóis vegetais, dentre os quais os polifenóis das uvas e vinhos( figura 

2) (PALAZON, CUSIDÓ; MORALES, 2002). 

Nas uvas, a síntese destes constituintes encontra-se relacionada aos diversos 

estádios de desenvolvimento da fruta. No período inicial, ocorre a acumulação dos 

ácidos hidroxicinâmicos, precursores dos fenóis voláteis, na pele e na polpa, e dos 

taninos, incluindo as catequinas monoméricas, nas cascas e sementes. Nesta etapa 

são também sintetizados aminoácidos e compostos de aroma. O amadurecimento, 

que ocorre no segundo período, caracteriza-se pelo declínio dos taninos, tanto da 

casca como das sementes, e elevação dos teores de açúcares, como glicose e 

frutose. Em decorrência das práticas de cultivo e condições climáticas, poderá haver 
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uma maior ou menor acumulação desses compostos na baga, o que possibilita, ao 

produtor, modular o estilo de um vinho (KENNEDY, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Síntese de Polifenóis 
 
Fonte: PALAZON; CUSIDÓ; MORALES, 2002. 

 

 

Dos flavonóides sintetizados pelas uvas (Tabela 2) destacam-se, em termos 

quantitativos, a quercetina, que, por estar localizada na casca, é transferida para o 

vinho tinto (CREASY; CREASY ,1998). 

 

 

ρ

2
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Tabela 2 Polifenóis em uvas e vinhos 

Tipo geral Estrutura geral Exemplos Maior 
fonte 

Não flavonóides 
Ácido benzóico 

 
 
 
 

Benzaldeído  

 
 
 
 

Ác. benzóico 
Ác. vanílico 
Ác. gálico 
Ác. protocatecuico 
Taninos hidrolisáveis 
Benzaldeído 
Vanilina 
Siringaldeído  

G, O 
O 
G, O 
G, O 
G 
G, O, Y 
O 
O 

Ácido Cinâmico 

 
 
 
 

Ác. ρ-cumárico 
Ác. ferúlico 
Ác. clorogênico 
Ác. caféico 

G, O 
G, O 
G 
G 

Cinamaldeído 

 
 
 
 

Coniferaldeído 
Sinapaldeído  

O 
O 

Tirosol 

 
 
 
 

Tirosol Y 

Flavonóides 
Flavonóis 

 
 
 
 
 
 
 

Quercetina 
Kampferol 
Miricetina 

G 
G 
G 

Antocianinas 

 
 
 
 
 
 
 

Cianidina 
Delfinidina 
Petunidina 
Peonidina 
Malvidina  

G 
G 
G 
G 
G 

Flavan-3-ols 

 
 
 
 
 
 
 

Catequinas 
Epicatequinas 
Galocatequinas 
Procianidinas 
Taninos condensados 

G 
G 
G 
G 
G 

Fonte: SOLEAS; DIAMANDIS; GOLDEBERG, 1997. 
G = uva, O = carvalho, Y = levedura 
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Sua produção é intensificada pela exposição à luz solar, conforme relatado 

por Price (1995), atingindo um teor dez vezes superior ao encontrado em uvas 

sombreadas. Os efeitos da quercetina sobre o aspecto sensorial do vinho têm sido 

pouco estudados, entretanto, sabe-se que, de modo geral, os flavonóides, por suas 

propriedades amargas e adstringentes (PRICE et al. 1995), quando associados aos 

aminoácidos e carotenos exercem relevante papel sobre o sabor (SCHULTZ, 1998). 

Uma solução de quercetina com 30mg/L, próxima à concentração encontrada nos 

vinhos produzidos com uvas expostas ao sol, apresenta-se amarela, com absorção 

entre 400 e 420nm, podendo agir como co-pigmentante, com potencial para alterar, 

intensificar e estabilizar a cor (PRICE et al 1995). Ultimamente, este flavonol vem 

sendo bastante estudado, sobretudo pelo seu efeito sobre o sistema cardiovascular. 

A ele também tem sido atribuída atividade benéfica em diversos sistemas biológicos; 

propriedades antiinflamatórias, antialérgicas, atividades antihipertensiva e 

antiarrítmica, hipocolesterolêmica, antihepatotóxica, antiinfertilidade, antitumoral e na 

prevenção de cataratas e diabetes (BRAVO; BRAVO, 1997). 

Além da quercetina, diversos autores destacam, na uva, o resveratrol, 

estilbeno muito estudado por suas propriedades antifúngicas em madeira e pelo uso 

terapêutico como princípio ativo do Kojo-Kon, amplamente usado na medicina 

popular oriental (FRANKEL; TEISSEDRE, 1995). Este composto é sintetizado em 

maior quantidade nas folhas e madeira das videiras e nas uvas, em cujas cascas se 

acumula. Sua produção é estimulada pela exposição à radiação U.V. e pelo ataque 

de fungos, sobretudo o Botryris Cinerea, como mecanismo de defesa da planta 

(CREASY; CREASY, 1998), o que explica o elevado teor de resveratrol em vinhos 

originários de regiões onde há prevalência desse fungo (ROGGERO; ARCHIER, 

1994). No que diz respeito à influência de cultivares, de uma forma geral as varietais 
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Pinot Noir e Merlot apresentam maiores concentrações desse composto (GU et al. 

1999). Convém destacar ainda a malvidina-3-glicosídeo, antocianina predominante, 

e a catequina (flavan-3-ol). Esta última, ao contrário de outras classes de 

flavonóides, encontra-se livre, sem glicosilação (RICE-EVANS; MILLER; PAGANGA, 

1997), portanto, mais ativa que seus derivados conjugados quanto à ação 

antioxidante, bem como na inibição da agregação plaquetária (McDONALD et 

al.,1998). 

Geralmente os flavonóides, cujas estruturas estão apresentadas no Anexo 

B,são encontrados como glicosídeos nos tecidos vegetais. Esta glicosilação, união 

de uma ou mais hidroxilas da aglicona a uma molécula de açúcar, ocorre 

preponderantemente nas posições: 3-7nos flavonóis e dihidroflavonóis e 3-5 nas 

antocianidinas. A molécula de açúcar predominante é a glicose e, em menor 

proporção, outros açúcares, como galactose e ramnose, xilose e arabinose. Embora 

essa glicosilação torne os flavonóides menos reativos com relação ao combate aos 

radicais livres, permite uma maior solubilização em água, facilitando sua estocagem 

nos vacúolos (RICE-EVANS; MILLER; PAGANGA, 1997). 

Centenas de compostos fenólicos têm sido identificados e outros tantos serão 

conhecidos à medida que os instrumentos analíticos forem sendo aperfeiçoados, 

permitindo sua separação, identificação e quantificação. A cromatografia (coluna, 

papel, camada delgada, gás, líquido) tem constituído uma ferramenta poderosa na 

separação e quantificação desses compostos, de seus isômeros e glicosídeos 

(CREASY; CREASY, 1998). Diante da ocorrência de importantes associações entre 

os diferentes fenóis, bem como da degradação da amostra, principalmente durante 

as mudanças de pH, necessárias para a extração de fenóis neutros (pH 7), ácidos 

fenólicos (pH 2), hidrólise de ésteres e glicosídeos, Roggero, Archier e Coen (1991) 
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criaram um método com injeção direta do vinho, que permite identificar e dosar, com 

precisão, os diversos compostos fenólicos presentes nesse meio e evitar a oxidação 

de fenóis muito reativos e isomerização cis-trans de ácidos cinâmicos. 

 

2.3.2 Bioatividade e biodisponibilidade dos polifenóis 

 

 O interesse dos estudiosos por esses compostos data de 1930, quando foi 

demonstrado que flavonóides de frutas cítricas reduziram a permeabilidade e 

contribuiram para a resistência e integridade das paredes dos vasos capilares, além 

de apresentarem propriedades antioxidantes capazes de debelar processos 

oxidativos (BRAVO; BRAVO, 1997). Szent-Gyorgi e Rusznyak (1936, apud 

CROZIER et al. 2000), que descobriram as aludidas propriedades, cognominaram 

esses compostos de vitamina P, por atuarem de forma análoga às vitaminas 

antioxidantes. Esta atuação é determinada por vários fatores, como: reatividade do 

composto como agente doador de hidrogênio ou elétron, destino do radical formado 

que é governado pela sua capacidade de estabilizar e deslocar o eletron não 

emparelhado; reatividade com outros antioxidantes e potencial para quelar metais 

(RICE-EVANS, MILLER; PAGANGA, 1996). Podem, por exemplo, prevenir a 

peroxidação dos lipídios, pela interação com os radicais livres (ROO* ou RO*), 

segundo a reação: 

Ph  → *ROO  Ox Ph + ROOH + ROH 

 

2e or 2H 
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Os fenólicos oxidados resultantes (OxPh), de acordo com Kanner (1994); são 

reduzidos e possivelmente regenerados por fenólicos menos ativos, segundo a 

reação: 

 

Ph (1) + ROO* → Ox Ph(1) + ROOH 

Ox Ph(1) + Ph(2) → Ph(1) + Ox Ph(2) 

 

Embora os sistemas antioxidantes (protetores) do organismo, incluindo as 

enzimas superóxido dismutase, catalase e glutationa, sejam capazes de debelar os 

processos oxidantes, deficiências de antioxidantes nutricionais (flavonóides, 

vitaminas A,C, E, os minerais selênio e zinco Co-enzima Q10, ácido lipólico e L-

cisteína) e ou estresse oxidativo, podem sobrecarregar esses sistemas e causar 

peroxidação dos ácidos graxos insaturados dos lipídios das membranas celulares, 

incluindo o DNA, propiciando a instalação de processos patológicos (MILLER, 1996). 

O mecanismo pelo qual os flavonóides inibem a oxidação da LDL não é 

totalmente conhecido, mas tem-se como quase certo que eles reduzem a formação 

de radicais livres, protegem o α-tocoferol da LDL e regeneram o α-tocoferol da LDL 

oxidada e seqüestram metais que induzem à oxidação (MILLER, 1996). Outros 

mecanismos, propostos por Kinsella et al.(1993), envolvem a redução das reações 

oxidativas na LDL, o controle da concentração de peróxidos no plasma e nos tecidos 

e a regulação das enzimas peroxidases, cicloxigenase e lipoxigenase. Os flavonóis 

quercetina e rutina ligados às membranas das plaquetas, têm a função de 

neutralizar os radicais livres e inibir a peroxidação lipídica e, assim, agir como 
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vasoprotetores e antitrombóticos (GRYGLEWSKI et al. 1987), enquanto o resveratrol 

está predominantemente associado à parte lipídica das lipoproteínas 

(BELGUENDOUZ; FRÉMONT; GOZZELINO, 1998), com a função de prevenir a 

agregação de plaquetas (PACE-ASIAK et al. 1995), inibir a oxidação da LDL e 

diminuir o risco de câncer (JANG et al. 1997; FRÉMONT, 2000). 

Em estudos implementados por Hertog e Holman (1996), foi demonstrada a 

capacidade anticarcinogênica, antioxidante e antiinflamatória da quercetina 

glicosilada na posição C3 (Anexo B), ação esta raramente exibida quando a 

molécula de açúcar encontra-se na posição C7, evidenciando que a absorção da 

quercetina também parece depender do tipo de açúcar anexado à molécula. Foi 

encontrada uma relação inversa entre o consumo de quercetina e o risco de 

doenças coronárias na população finlandesa, em 1995. Os mesmos autores, em 

pesquisa que abrangeu sete países, relatam que a população com um alto consumo 

deste constituinte na dieta apresentou baixa taxa de mortalidade por doenças 

coronárias. Estas evidências permitem inferir que o consumo da quercetina através 

da dieta trás benefícios à saúde. Pesquisa de Duran e Padilha (1993) atribui à 

quercetina e alguns derivados dois tipos de atividade: a primária, que consiste na 

ação de retardar a oxidação dos lipídios, e a secundária, que diz respeito à 

complexação de metais que catalisam a oxidação. Razões pelas quais é 

considerada um dos mais poderosos antioxidantes naturais presentes em uvas e 

vinhos, juntamente com a rutina e catequina e, como tal, capaz de inibir a 

peroxidação das lipoproteínas de baixa densidade, LDL, e de limitar a citotoxidade 

das lipoproteínas oxidadas (GIBAULT, 2001). 

Com relação ao resveratrol, Frankel et al. (1993) demonstraram seu efeito na 

inibição da oxidação da LDL induzida pelo íon cobre, o que foi ratificado por Zou et 
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al. (2000), ao verificarem que a oxidação induzida por compostos azo foi inibida por 

esse estilbeno. 

Miyagi, Miwa e Inowel (1997) realizaram estudos in vitro e in vivo e 

constataram que, in vitro, a  inibição da oxidação da LDL e do suco de uva são 

semelhantes. Estes efeitos, no entanto, não se confirmaram in vivo, sugerindo uma 

absorção aumentada dos flavonóides do vinho tinto, provavelmente em decorrência 

de uma maior solubilidade de alguns flavonóides em álcool, cujo teor, no vinho, é de 

aproximadamente 10%. Serafinni et al. (1997) afirmam que o etanol pode reduzir as 

interações químicas entre proteínas e compostos fenólicos e assim contribuir 

indiretamente para elevar a capacidade antioxidante do vinho, pelo aumento da 

bioatividade dos seus compostos fenólicos. 

De um modo geral, os estudos sobre biodisponibilidade têm por objetivo 

determinar a presença de polifenóis no plasma ou as alterações na capacidade 

antioxidante do plasma após a ingestão de vinho. Segundo Leighton et al. (1997), 

todos esses estudos demonstram aumento da capacidade antioxidante do plasma 

num determinado grau e que o consumo moderado de vinho fornece uma 

quantidade de antioxidantes suficiente para proteger as LDL da oxidação; 

considerando que as LDL oxidadas são citotóxicas e aterogênicas, a ação de 

antioxidantes reduz o risco de aterosclerose e doenças coronárias (FRANKEL; 

MEYER, 1998). 

 Como o alto peso molecular e a natureza hidrolítica dos glicosídeos dificultam 

sua absorção no intestino delgado, torna-se importante o consumo de alimentos nos 

quais esses compostos se encontrem biodisponiveis. Estudos de Paganga e Rice-

Evans (1997) constataram que, no plasma, a absorção de flavonóides ocorre em sua 

forma glicosídica como a rutina, glicosídeo da quercetina. Os seres humanos 
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apresentam uma apreciável absorção de quercetina (20-30%). (HERTOG; 

HOLLMAN, 1996).Estes autores, em estudos através da ingestão de cebolas, 

observaram  que os glicosídeos de quercetina foram  absorvidos numa proporção de 

50%.  

A percentagem e o tempo requerido para a absorção destes dois compostos, 

pelo intestino humano, são variáveis (RICE-EVANS; MILLER; PAGANGA, 1997). 

Estudos realizados com flavonóides marcados radioativamente e administrados por 

via oral evidenciaram que os mesmos passam ao sangue em discreta percentagem, 

em um período de seis horas. E que, sob a forma de vinho, este tempo é reduzido 

para uma hora, quando o organismo está impregnado deles, demonstrando uma 

maior biodisponibilidade (MASQUELIER, 1988, apud BRAVO; BRAVO, 1997). 

Evidências sugerem que os conjugados de flavonóis são mais absorvidos que a 

aglicona derivada e é possível que os antioxidantes não sejam os flavonóis e sim os 

seus metabólitos (CROZIER et al.2000). 

Segundo Burns et al. (2000), os diversos efeitos benéficos do vinho tinto 

possivelmente devem ser creditados ao etanol e à capacidade antioxidante dos 

fenólicos dos vinhos.Estas considerações são baseadas em estudos como, por 

exemplo, o de Renaud e Lorgeril (1992), com 34000 homens vivendo no leste da 

França, constatando uma redução de 30% de mortes por várias causas, 35% de 

doenças do coração e 18 a 24% de câncer associados  ao consumo de 2-3 taças de 

vinho tinto ao dia. Os autores relacionam esses efeitos à ação dos polifenóis do 

vinho.Em seguida, Poikolainen,Vartiainen e Korthonenl (1996), em estudo com 6040 

finlandeses, ratificaram o benefício do álcool para os bebedores moderados (100-

199g/semana), em relação ao consumo ≥ 300g/semana, considerado de maior 
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risco.Assim, a diferença entre a prevenção e causa da doença está relacionada à 

quantidade diária consumida(GAZZIANO  et al. 1993). 

  

 

 

2.4. Influência das condições edafo-climáticas sobre o teor de polifenóis 

 

A luz do sol é o fator climático preponderante para o desenvolvimento da 

baga da uva, uma vez que influencia na composição da fruta através dos 

mecanismos fotossintéticos e termais envolvendo diferentes bandas de radiação 

com relação aos fitocromos, que exercem um papel regulador sobre várias enzimas 

relacionadas à síntese de compostos da uva, tais como: fosfoenolpiruvato – PEP, 

que atua na síntese do ácido málico,e a fenilalaninaamonioliase – PAL, enzima 

chave na síntese de fenóis e antocianinas, invertase, que hidrolisa a sacarose, e a 

nitrato redutase que, em ambiente de sombra pode favorecer o acúmulo de K e, em 

conseqüência, o pH alto na fruta. Há evidências que, na ausência da luz, o fitocromo 

fisiologicamente ativo é reduzido de 60% para menos de 20% (SMART, 1987). Duas 

bandas de radiação regulam as reações dos fitocromos da planta; 660nm (vermelho 

- R) e 730 nm (vermelho distante - FR). A proporção entre ambas na radiação 

incidente, ou R:FR, determina, do ponto de vista fisiológico, o estado do fitocromo 

(ativo ou inativo), sendo a atividade máxima alcançada à luz natural do dia, cuja 

relação R:Fr é de 1.1 a 1.2 (SMITH, 1982). Essa proporção regula o fitocromo, que 

influencia aspectos do crescimento e metabolismo das plantas, bem como do 

desenvolvimento e composição das uvas. (DOKOOZLIAN; KLIEWER, 1995). O 

fitocromo age como um mecanismo sensível, capaz de detectar pequenas 
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mudanças na energia espectral da luz natural do dia, na detecção de sombreamento 

e nas mudanças que ocorrem nos raios solares com respeito aos ângulos de 

incidência (SMITH; HOLMES, 1977). 

Variedades de Cabernet Sauvignon expostas à maior proporção de R/FR 

alcançaram a “veraisson” ( começo do amadurecimento) mais cedo e coloriram mais 

rápido, evidenciando que o fitocromo pode ter um papel no desenvolvimento da cor 

(SMART; SMITH; WINCHESTER, 1988; HUMMEL; FERRE, 1998). 

Estudo de Schopper (1972, apud SMART, 1987) confirmam o efeito da 

radiação vermelha na formação de flavonóides, inclusive de antocianinas e também 

de açúcares na fruta. Price (1995) constatou, em seu trabalho com uvas Pinot Noir, 

cultivadas sob máxima exposição ao sol, média exposição e sombreamento, teores 

de quercetina de 33,7 mg/L, 14,8 mg/L e 4,3 mg/L, respectivamente. A quantidade 

de antocianinas foi 40% maior em relação às uvas sombreadas e pelo menos o 

dobro no que diz respeito ao resveratrol. A luz tem efeito no conteúdo de açúcar da 

fruta, através do estímulo fotossintético da folha. O efeito do fitocromo, aumentando 

a atividade da PAL na síntese de flavonóides e antocianinas, foi constatado pelo 

acréscimo desses compostos em uvas Cabernet Sauvignon (SMART, 1987). 

Convém ressaltar que a incidência da luz solar direta, além de aquecer os tecidos 

mais eficazmente que a luz difusa, está diretamente relacionada ao aumento de 

antocianina, quercetina e resveratrol (PRICE, 1995). Uvas Merlot expostas aos raios 

solares apresentaram quase dez vezes mais glicosídeos de quercetina, em relação 

às não expostas (SPAYD et al. 2002). 

A incidência da luz depende de condições meteorológicas (transmissividade 

atmosférica) e características do vinhedo (altura da vinha, largura e espaçamento da 

videira, solo e reflectividade da folhagem). A interceptação máxima da radiação é 
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alcançada com fileiras espaçadas e orientadas de norte a sul (SMART, 1987). No 

que diz respeito à luz U.V., além de estimular a biossíntese de flavonóis, evidência 

confirmada pela diminuição desses compostos em uvas protegidas, aumenta 

também a concentração de antocianinas (SPAYD, 2002). Embora a temperatura 

exerça um pequeno efeito sobre a concentração de fenólicos, esse binômio luz/calor 

é essencial para que a uva alcance a maturidade, com repercussão na qualidade e 

rendimento dos frutos (ENOLOGIA..., 2002). 

A proximidade do mar exerce um efeito termoregulador, face ao sistema de 

brisa e umidade do ar. Efeitos similares, com menor intensidade, tendem a ocorrer 

na proximidade dos lagos, grandes rios, florestas e reservatórios, que contribuem 

para a ocorrência de um bom tempo (ENOLOGIA..., 2002) e, conseqüentemente, 

para uma boa safra. ”Vento norte, tempo claro e não muito quente, a fim de 

favorecer o amadurecimento e inibir o ataque de fungos” (VILLAINE, 2002). Outro 

fator importante para a estimulação da síntese de flavonóis é o nível do déficit de 

água ou “estresse hídrico“ durante a “veraisson” (começo do amadurecimento) até o 

período de maturidade (DELOIRE et al. 2002). De acordo com estes autores, as 

bagas verdes são mais suscetíveis a diferentes tipos de estresses, sobretudo o 

hídrico, o que deve ser considerado, face à sua importante contribuição ao 

metabolismo dos fenólicos, principais fontes de aroma, odor e sabor do vinho, 

conforme demonstrado na figura 5. 
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Figura 5 Conteudo de flavonóis em mg de rutina de bagas de Syrah das 

plantas controle e das afetadas pelo tratamento de déficit de água.C = Controle, S = 

submetidas ao déficit de água entre a veraisson e a maturidade. A seta indica o 

início da veraisson (abrandamento de 10% das bagas) 

 
Fonte: DELOIRE et al. 2002. 

 

Uma irrigação controlada é também de grande importância para se obter 

condições adequadas ao crescimento das uvas (McDONALD et al. 1998). 

Quase todos os tipos de solos se prestam ao cultivo da videira, embora a 

qualidade dos seus frutos seja diversa. Essa diversidade pode ser atenuada ou 

realçada pelo uso da tecnologia (BOBET, 2003). O solo ideal, que tem também a 

função de armazenar calor, deve permitir um bom desenvolvimento da raiz, propiciar 

adequada porém não excessiva fertilidade, sobretudo com relação ao nitrogênio 

(JACKSON; LOMBARD, 1993), capacidade de retenção da água necessária, bom 

arejamento e não apresentar compostos prejudiciais à planta (LAKATOS; 

HEGEDUS; SOUZA, 1996). 

 

(tempo)
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2.5 Influência das práticas enológicas sobre o teor de polifenóis 

 

Conforme explicitado anteriormente, a composição fenólica do vinho depende 

dos componentes fenólicos da uva e das práticas de vinificação. Amargor e 

adstringência, duas características marcantes, são conferidas pelo grupo dos 

flavonóides, sobretudo dos flavan-3-ols, extraídos das cascas, engaços e sementes. 

Após um certo tempo, os monômeros, dímeros e trímeros dos flavan-3-ols, que são 

mais amargos e menos adstringentes, se polimerizam e, dada a preponderância 

dessas moléculas maiores, essas características de sabor do vinho jovem são 

invertidas (LOUW, 2002). 

Para se obter um vinho de qualidade é importante que a uva tenha alcançado 

a maturidade fenólica, que ocorre quando o teor de compostos fenólicos chega ao 

ápice e começa a declinar (GLORIES, 2001). A degradação facilitada das células da 

película possibilita a obtenção de um bom potencial em pigmentos, aliada a uma boa 

capacidade de sua difusão no vinho, mais rápida que a dos fenóis simples 

(ROGGERO; ARCHIER; COEN, 1992). Os taninos das películas e as antocianinas 

são extraídos no início da fermentação, enquanto os taninos das sementes sofrem 

extraçâo após a cutícula ser dissolvida pelo etanol, na metade da fermentação, e 

sua solubilização se concretiza posteriormente, na fase pós-fermentação. Esta fase 

se caracteriza pela profundidade da extração e modificações nas estruturas dos 

compostos, pela polimerização dos taninos e complexação taninos/ antocianinas 

(GLORIES, 2001). 

No inicio da fermentação, a concentração de trans-resveratrol é muito baixa e 

não apresenta isômero cis. À medida que os glicosídeos são hidrolisados estes 

isômeros são liberados, juntamente com o trans-resveratrol (GU et al. 1999;Mattivi;. 
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Reniero; Korhammer, 1995). Após dez semanas de estocagem, há uma redução dos 

glicosídeos de resveratrol e aumento na concentração da forma livre, demonstrando 

que a transformação de glicosídeos em agliconas continua após o término da 

fermentação  malolática. Ocorre também uma diminuição de todas as formas de 

resveratrol após esse período de estocagem, variando de 0,6 a 1,2 mg/L 

(VRHOVSEK; WENDELIN; EDER, 1997). 

Dárias-Martin et al. (2000) relatam estudos nos quais os vinhos provenientes 

de uvas fermentadas com as cascas apresentam maior quantidade de ácidos 

fenólicos, sobretudo o ácido gálico e flavonóides, desenvolvimento de aroma e 

características sensoriais mais pronunciadas, bem como maior teor de 

resveratrol.Estes teores são aumentados pela resistência da videira ao fungo 

Botrytis Cinerea como um mecanismo de defesa da planta, (PAUL, et al.1998). A 

presença de maior quantidade de sementes no mosto, durante a fermentação, 

propicia também vinhos com um teor aumentado de compostos fenólicos, 

características varietais pronunciadas e maior estabilização da cor. A adição 

suplementar de 60g de sementes por kg de uva é suficiente para que sejam obtidas 

essas características, sobretudo quanto ao sabor e aroma, além da intensidade da 

cor (KOVAC; ALONSO; REVILLA, 1995). 

É interessante que a baga tenha um tamanho cujo peso seja inferior a 1,5g, 

uma vez que compostos fenólicos predominam na casca da uva. O tamanho da 

baga apresenta uma relação direta com o rendimento, e inversa quanto ao teor de 

fenólicos, afetando a qualidade do vinho (RAYERO et al. 2002). 

Estirpes de fermentos também podem afetar o conteúdo de resveratrol do 

vinho. Por exemplo, fermento com alta atividade de beta-glicosidase reduz a 

concentração das formas glicosídicas e aumenta as formas livres. Os glicosídeos de 
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resveratrol, por possuírem menor grupo de hidroxila que suas agliconas, interagem 

menos com o PVPP (polivinilpirrolidina) (VRHOVSEK; WENDELIN; EDER, 1997); 

em decorrência, sofrem uma redução de até 90%, enquanto os vinhos tratados com 

gelatina têm seus teores preservados (SIEMANN; CREASY, 1992). Tratamento com 

enzimas pectolíticas pode aumentar o teor de resveratrol em até 50%. Elas quebram 

a hipoderme da pele, liberando compostos aromáticos e fenólicos, enquanto os 

agentes refinadores e filtros podem diminuí-los (LAMUELA-RAVENTÓS; ROMERO-

PÉREZ; TORRE-BARONAT, 1999). 

A composição fenólica do vinho constitui, no sentido figurado, uma impressão 

digital e, como tal, contribui para identificar suas modificações em função do tempo, 

sua diversidade, colocando em evidência sua evolução e o interesse taxonômico de 

alguns desses fenólicos. Dependendo das varietais, pode-se ter predominância de 

ácidos fenólicos em algumas, catequinas e flavonóides em outras, variabilidade que 

permite diferenciar vinhos de monovarietais. Com relação ao tempo, os vinhos 

envelhecidos tendem a acumular um teor maior de ácido gálico em relação aos mais 

jovens, provavelmente por hidrólise de taninos, enquanto alguns flavonóides tendem 

a diminuir ou até mesmo desaparecer. 

A literatura, ao deixar patente a importância da influência das condições 

edafo-climáticas e das práticas enológicas sobre o teor dos compostos fenólicos em 

uvas e vinhos, bem como o papel desses compostos para a qualidade sensorial e 

efeitos benéficos à saúde, justifica a realização de pesquisas sobre o tema. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Geral 

 

Determinar polifenóis de interesse biológico em vinhos tintos finos secos 

provenientes de uvas cultivadas no Vale do São Francisco. 

 

 

3.2 Específicos 

 

• Estimar a potencialidade dos vinhos tintos finos produzidos no Vale do São 

Francisco, no que diz respeito à presença de compostos bioativos . 

 

• Tipificar os vinhos tintos finos produzidos no Vale do São Francisco, quanto à 

presença de compostos de interesse biológico 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1 Material 

 

4.1.1 Amostras 

Em função da disponibilidade de cada indústria (quanto à varietal), a amostra 

foi constituída por oito garrafas de cada um dos sete vinhos tintos finos secos 

produzidos em cinco vinícolas do Vale do São Francisco, conforme se segue: dois 

com Cabernet Sauvignon, safra 2002, das vinícolas 1 e 2, um de Pinot Noir, safra 

2003, da vinícola 2, e quatro de Petit Syrah, safras 2001 e 2002, das vinícola 1, 3, 4 

e 5. As amostras foram coletadas no local da produção e, a seguir, transportadas 

para o Laboratório de Cromatografia Instrumental do Departamento de Engenharia 

Química da UFPE, onde ficaram armazenadas à temperatura de 4°C , protegidas da 

luz, até a realização dos ensaios. 

 

4.1.2 Equipamentos 

 

• Balança analítica 

• Desgaseificador por ultra-som 

• .Cromatógrafo a líquido, com bomba isocrática CG 480-E, válvula injetora 

Rheodine  com loop de 20µL de capacidade 

• Detector de U.V., marca CG 437- B, em conjunto com um integrador (Software 

Pk) e Peaksimple 11, versão 3,92 
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• Coluna Nucleosil C18 de fase reversa, com as seguintes características: tamanho 

250x4,6mm e tamanho de partícula de 10 µ m 

• Filtros Millex LCR com membrana PTFE, 0,45µm de diâmetro 

• Potenciômetro Handylab Schott 

• Máscara com filtro para gases. 

 

4.1.3 Solventes, reagente e vidraria 

 

• Acetonitrila e metanol de grau HPLC Merck, adquiridos juntamente com os 

padrões de quercetina, rutina e trans-resveratrol, da Sigma Aldrick Brasil Ltda. 

• Ácido acético p.a. Merck 

• Ácido trifluoroacético p.a. Merck 

• Fosfato diácido de sódio (NaH2PO4) p.a. Merck 

• Vidraria calibrada e específica. 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Ensaios preliminares 

 

Estes ensaios abrangeram uma série de testes, com vistas a estabelecer as 

condições cromatográficas, tais como: 
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a) Seleção da fase móvel 

 

Com base na literatura foram testadas diferentes fases móveis: metanol/água, 

na qual o ajuste de pH para 2,5 foi efetuado com ácido acético (LÓPEZ et al. 2001; 

PILAR- VIÑAS et al. 2000; GOLDBERG et al. 1996 ;DOUILLET-BREUIL,  et al. 

1999) e com ácido trifluoroacético (TFA) (CROZIER et al. 1997); acetonitrila/água 

(PALOMINO et al. 2000; MARTÍNEZ-ORTEGA; CARCIA-PARRILLA; TRONCOSO,  

2000; ADRIAN et al. 2000; REVILLA; RYAN, 2000; SIEMANN; CREASY, 1992; 

BURNS et al. 2000; MELZOCH et al. 2001; Mc DONALD et al. 1998; LAMUELA-

RAVENTÓS et al. 1995; JEANDET et al. 1997; MATTIVI; RENIERO; KORHAMMER, 

1995) e Acetonitrila/água/metanol (PAGANGA; RICE-EVANS, 1997) e 

acetonitrila/metanol/tampão fosfato (HOLLMAN et al. 1996). 

 

b) Preparação das soluções padrão: 

 

Na preparação das soluções estoque foram pesados, separadamente, 0,025g 

dos padrões quercetina e rutina e 0,015g de trans-resveratrol, (LÓPEZ et al. 2001), a 

seguir dissolvidos em metanol e os volumes aferidos em balão volumétrico calibrado, 

de vidro âmbar, para 50mL, com o mesmo solvente, obtendo-se as soluções estoque 

(A) de cada um dos compostos. 

De cada solução estoque (A) de quercetina e rutina foi transferido um volume 

de 10 mL para balão volumétrico calibrado de 50mL, cujo volume final foi aferido 

com a mistura de metanol/água (1:1), pH 2,5, obtendo-se as soluções (B) destes 

padrões. Para o trans-resveratrol, foi tomada uma alíquota de 1,0 mL da solução 

estoque (A) para balão volumétrico e aferido o volume de 50,0 mL com a fase móvel 
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de acetonitrila/água (25%), pH 1,5, obtendo-se a solução estoque (B) deste 

composto. A partir destas soluções B foram tomadas alíquotas para obtenção das 

curvas de calibração. 

 

c) Elaboração das curvas de calibração 

 

As concentrações dos pontos das curvas de calibração foram obtidas 

conforme segue: 

• Para a rutina, foram transferidos para balões volumétricos de 50,0 mL os 

seguintes volumes da solução (B): 1,0 mL; 2,0 mL; 3,0 mL; 4,0 mL; 5,0 mL; 6,0 

mL; 7,0 mL; 8,0 mL; 9,0 mL e 10,0 mL, cujo volume final foi aferido com a fase 

móvel, mistura de metanol/água (1:1). 

• Para o trans-resveratrol, foram tomadas as mesmas alíquotas da rutina e aferidas 

em balão de 10,0 mL com a fase móvel de acetonitrila/água (25%). 

• Para a quercetina, foi tomada uma alíquota de 1,0 mL da solução (B) , diluída 

para 50,0 mL, obtendo-se a solução (C), da qual foram tomados volumes de: 2,0 

ml; 3,0 mL; 4,0 mL; 5,0 mL ; 6,0 mL; 7,0 mL; 8,0 mL; 9,0 mL, e completados para 

10,0 ml com a fase móvel correspondente. Para os dois últimos pontos da curva, 

foram tomados volumes de 1,0 mL e 1,5 mL da solução (B) e completados para 

balão de 50,0 mL. 
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d) Estabelecimento do comprimento de onda conforme López et al. (2001) e Rice-

Evans, Miller e Paganga (1996) 

 

 Após definição das condições cromatográficas, empregando-se padrões, 

foram elaboradas as curvas de calibração para cada um dos compostos , a partir das 

quais foram estabelecidas as medidas de tempo de retenção, área e concentração.  

 

e) Validação da metodologia 

 

 Os parâmetros considerados para validação desse método foram: 

seletividade (especificidade), precisão, linearidade e exatidão. 

 

Seletividade: baseada na máxima absorbância de cada grupo de compostos sob 

diversos comprimentos de onda (RICE-EVANS; MILLER; PAGANGA, 1996). 

 

Precisão: avaliada quanto ao tempo de retenção (médio) e as áreas (médias) dos 

picos de dez injeções de uma das concentrações do padrão, pelo cálculo dos 

coeficientes CV%. 

 

Linearidade: determinada pelo resultado, obtido  em triplicata, de dez concentrações 

do padrão de cada composto, cuja média foi utilizada na elaboração da curva de 

calibração. A linearidade é expressa como coeficiente de correlação® que mede a 

precisão com a qual a curva de calibração relaciona suas concentrações com as  

respectivas áreas (SCHULER, 2002a). 
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Exatidão: calculada de acordo com Schuler (2002a), pelo teste “t” de Student. 

 

 

f) Teste de diluição do vinho. 

 

Foram efetuadas e testadas, nas condições anteriormente estabelecidas, as 

seguintes diluições (v:v):1:1, 1:10, 1:25, 1:50 nas fases móveis correspondentes. 

 

4.2.2 Ensaios definitivos 

 

Das oito garrafas coletadas para cada um dos vinhos foram selecionadas 

aleatoriamente três unidades(A,B,C), analisadas em triplicata, com vistas à 

determinação dos seguintes compostos: trans- resveratrol, quercetina e rutina, cujas 

estruturas  sâo mostradas no Anexo B. 

O método utilizado é uma adaptação do desenvolvido por Crozier et al, 

(1997), cujo procedimento analítico envolveu diversas etapas, conforme pode ser 

observado na figura 6. 
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Feita com a fase móvel correspondente na proporção 

de 1:10. 

 
 

Realizado com ácido trifluoroacético TFA para pH 2,5 

(quercetina e rutina) e 1,5 para trans-resveratrol. 

 
 

Através de filtros Millipore de 0,45 µm (MARTINEZ-

ORTEGA; CARCIA PARRILLA; TRONCOSO, 2000). 

 

 

Feita em sistema de ultra-som 

 

 

 

Foi injetado 20 µL. 

 
 

 

Realizada por comparação dos tempos de retenção e 

o espectro de absorção obtido para cada pico eluído 

com o do padrão. 

 

A concentração dos compostos foi calculada 

utilizando-se o método de padrão externo, com as 

áreas dos picos dos cromatogramas, pela equação 

18 (C`i = A`i . Fi) de Schuler (2002b). 

Em que: Fi é calculado experimentalmente através 

da solução padrão, Ci é a concentração do 

componente e Ai sua respectiva área. 
 
Figura 6 Fluxograma do procedimento analítico utilizado na determinação de 
quercetina, rutina e trans-resveratrol em amostras de vinhos tintos finos. 

Diluição da amostra 

Ajuste do pH 

Filtração 

 

Desgaseificação 

Identificação 

 

Injeção da amostra 

Quantificação 
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 A seleção do método de cálculo foi realizada pelo esquema de critérios, 

segundo Schuler (2002) (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Critérios para seleção do melhor método de cálculo 

 

A integração foi realizada por meio do Software pK e do Soft “Origin”, 

construindo-se as curvas de calibração e calculando-se o coeficiente de regressão, 

pelo método dos mínimos quadrados (MMQ) (SCHULER, 2000b). 

 O erro nas análises das amostras foi calculado baseado no desvio padrão das 

10 injeções da solução padrão, pela equação: 

Re = 100
X.CVX±   
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• Condições Cromatográficas 

 

A identificação e quantificação dos compostos fenólicos foram realizadas em 

um cromatógrafo a líquido, com um detector de UV, coluna C18, bomba isocrática, 

vazão de 1,0 mL/min e fase móvel de metanol/água (1:1), acetonitrila/água (25%v/v) 

e pH de 2,5 e 1,5, respectivamente. 

As análises em triplicata (Apêndice B) foram realizadas à temperatura de 

25ºC (ambiente), nas condições descritas pelo método. 

Detector de UV 

Λ = 371 e 306nm 

Injeção 20µL 

Vazão 1,0 mL/min 

Coluna nucleosil C18 

Fase móvel: Mistura de metanol/ água, pH 2,5 e acetonitrila/água, pH 1,5 para 

quercetina, rutina e trans-resveratrol, respectivamente. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Ensaios preliminares 

 

 Considerando a maior solubilidade dos polifenois em álcool, foi utilizada a 

cromatografia em fase  reversa e a coluna ODS (C18) como fase estacionária, por 

permitir uma boa separação (LÓPEZ et al. 2001), conforme figuras 8, 9 e 10. 

Com base nas várias leituras efetuadas com o padrão de cada composto, em 

diferentes fases móveis e comprimentos de onda, foram selecionadas, como fase 

móvel à solução de metanol: água (1:1) (v:v), com pH 2,5, para análise dos flavonóis 

quercetina e rutina e a acetonitrila: água (25%), com pH 1,5, para o trans-resveratrol. 

Em ambos os casos optou-se pelo TFA para ajuste do pH, conforme proposto por 

Crozier (1997), tendo em vista a prevenção da ionização dos grupos hidroxila 

(LÓPEZ et al. 2001). 

Dentre as vazões testadas, 1,0 ml/min foi escolhida, por aumentar a eficiência 

na separação e reduzir o tempo de retenção dos compostos. 

Os ensaios foram executados em diferentes comprimentos de onda, conforme 

López et al. (2001) e Rice-Evans, Miller e Paganga (1996). Estes autores utilizaram 

duas faixas: 1 - entre 320 a 385nm que representa a absorção do anel B e 2 - de 

comprimento de onda de 250 a 285nm, para o anel A. Para a quercetina e rutina, por 

possuírem grupos hidroxila nas posições 3, 5, 7, ´3, ´4, o comprimento de onda que 

apresentou maior absorção foi de 371 nm (Figura 10) e 306 nm para trans-

resveratrol. 
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Condições de análise: 
Fase móvel Acetonitrila/água 
25% (v:v) pH 1.5 
Detector Uv  
Coluna C18  
Vazão da fase móvel 1,0 
mL/min 
Comprimento de onda(λ) 
306nm 

 
 

 

 

Figura 8 Cromatograma específico do trans-resveratrol 
 
 

 

 

Condições de análise: 
Fase móvel metanol/água 
1:1(v:v) pH 2,5 
Vazão 1mL/min 
Coluna C18 
Comprimento de onda(λ) 
371nm 
Detector de UV 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 Cromatograma específico da rutina 
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Condições de análise: 
Fase móvel metanol/água 
1:1(v:v) pH 2,5 
Vazão 1mL/min 
Coluna C18 
Comprimento de onda(λ) 
371nm 
Detector de UV 

 
 
 
 
 
 

Figura 10 Cromatograma específico da quercetina 
 

Com relação à curva de calibração, os resultados obtidos nos ensaios 

realizados encontram-se dispostos na tabela 3 e as respectivas curvas, expressas 

pelas figuras 11, 12 e 13, demonstram uma elevada correlação (r > 0,999), com 

exceção da quercetina que foi igual a 0,997. 

 

 

 Trans - Resveratrol Rutina Quercetina 
# Conc (mg/L) Área Conc (mg/L) Área Conc (mg/L) Área 
1 0,6 25,66 2,0 23,49 0,4 1,46 
2 1,2 53,10 4,0 49,08 0,6 3,35 
3 1,8 76,69 6,0 72,61 0,8 3,87 
4 2,4 101,27 8,0 95,83 1,0 4,35 
5 3,0 114,40 10,0 123,45 1,2 5,50 
6 3,6 147,61 12,0 146,45 1,4 6,60 
7 4,2 168,37 14,0 168,99 1,6 7,79 
8 4,8 194,54 16,0 201,01 1,8 8,49 
9 5,4 219,70 18,0 228,23 2,0 8,97 
10 6,0 229,48 20,0 253,57 3,0 10,13

 

Tabela 3 Concentrações dos pontos das curvas de calibração de quercetina, rutina
e trans-resveratrol em mg/L e suas respectivas áreas considerando o
método utilizado 



 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 Linearização da curva de calibração da quercetina na faixa de concentração de 0,4 a 3,0 

m/L 
Condições de análise: 
Fase móvel metanol/água 1:1(v:v) pH 2,5 
Vazão 1mL/min 
Coluna C18 
Comprimento de onda(λ) 371nm 
Detector de UV 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 12 Linearização da curva de calibração da rutina na faixa de concentração de 2,0 a 20,0 m/L 

Condições de análise: 
Fase móvel metanol/água 1:1(v:v) pH 2,5 
Vazão 1mL/min 
Coluna C18 
Comprimento de onda(λ) 371nm 
Detector de UV 
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Figura 13 Linearização da curva de calibração do trans-resveratrol na faixa de concentração de 0,6 a 

6,0 mg/L 
Condições de análise: 
Fase móvel acetonitrila/água 25% (v:v) pH 1.5 
Detector UV 
Coluna C18  
Vazão da fase móvel 1,0 mL/min 
Comprimento de onda(λ) 306 nm 

 

No que diz respeito à precisão, os CV para os tempos de retenção foram <1,5 

e, para as áreas,<2,6, exceto para a quercetina, expresso nas tabelas 4 e 5. Estes 

valores concordam com os de Goldberg et al. (1996), que encontraram uma variação 

correspondente a 1,5 para a quercetina, 3,38 para a rutina e 1,4 para o trans-

resveratrol,e com Pilar-Viñas et al. (2000), cujos valores foram para rutina, 6,3; para 

trans-resveratrol, 1,6, e para quercetina, 5,1. 

 

 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6
0

50

100

150

200

250 Trans-resveratrol

r = 0,99971Ár
ea

 d
o 

Pi
co

 (m
V.

se
g)

Concentração (mg/L)



 

 

50

 
 
Tabela 4 Tempo de retenção médio (min) de dez injeções dos compostos 

(quercetina, rutina e trans-resveratrol) 
 

# Quercetina Rutina Trans - Resveratrol 
1 8,283 4,016 11,366 
2 8,333 3,916 11,400 
3 8,233 3,966 11,333 
4 8,066 3,950 11,283 
5 8,100 3,933 11,166 
6 8,100 3,916 11,133 
7 8,200 3,933 11,016 
8 8,133 3,900 11,033 
9 8,250 4,000 11,033 

10 8,283 4,000 10,966 

Média 8,198 3,953 11,173 
dp 1 0,09 0,04 0,16 
CV % 2 1,132 1,030 1,446 
Onde: 1 representa o desvio padrão e 2 o coeficiente de variação % 

 

 

 
 

  Quercetina Rutina  Trans - Resveratrol
# 2 mg / L 6 mg / L 
1 23,59 15,67 219,53 
2 21,93 15,52 215,59 
3 22,88 16,13 205,01 
4 25,34 15,93 210,44 
5 22,93 15,87 212,18 
6 25,67 15,46 210,59 
7 23,04 15,61 211,44 
8 23,54 15,18 221,50 
9 21,75 15,45 219,35 

10 24,55 15,00 220,23 

Média 23,522 15,582 214,586 
dp 1 1,32 0,34 5,46 
CV % 2 5,606 2,191 2,545 

 

 

 

Tabela 5 Área média das dez injeções dos compostos quercetina, rutina e
transreveratrol 
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A exatidão calculada a partir dos resultados expressos na tabela 6, foi 

satisfatória, vez que não foram detectadas diferenças estatisticamente significantes 

(P<95%) entre as medidas efetuadas nos padrões. 

 

Tabela 6 Média das concentrações de dez injeções para cálculo do teste t 
 

  Rutina Quercetina Trans - Resveratrol 
#  (6 mg / L) (0,6 mg / L) 6 mg / L 
1 6,11 0,58 5,62 
2 5,49 0,66 5,52 
3 5,53 0,55 6,12 
4 5,82 0,63 5,90 
5 5,92 0,55 5,94 
6 6,34 0,59 5,89 
7 5,65 0,54 6,17 
8 6,51 0,58 5,68 
9 6,08 0,56 5,72 
10 6,28 0,58 6,05 

Média 5,97 0,58 5,86 

Dp 0,35 0,04 0,26 

tcalculado 0,24 1,51 0,17 

 
 

Os resultados dos parâmetros de validação sumarizados na tabela 7 

demonstram que a metodologia utilizada nesta pesquisa apresenta uma resolução 

satisfatória. 

 

Tabela 7. Parâmetros de validação dos métodos. 
 

Precisão CV(%) 
(n = 10) Lineariedade (n=10) Especificidade Exatidão COMPOSTOS 

tr (min) Área faixa (mg/L) r λ Teste t 
Quercetina 1,13 5,60 0,4 – 3,0 0,997 371 tc < tt 

Rutina 1,03 2,19 2,0 – 20,0 0,999 371 tc < tt 

T-Resveratrol 1,44 2,54 0,6 – 6,0 0,999 306 tc < tt 

 
tr-tempo de retençâo 
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5.2 Ensaios definitivos 

 

A análise da composição fenólica por HPLC para uma dada varietal pode 

demonstrar diferenças importantes entre vinhos, bem como identificar compostos 

característicos ou predominantes em determinadas varietais (ARCHIER; COEN; 

ROGERO, 1992). Considerando os dois grupos de compostos fenólicos, flavonóis 

(quercetina e rutina) e estilbenos (trans-resveratrol), verifica-se, na tabela 8, que os 

maiores teores foram registrados para os vinhos produzidos com uvas Petit Syrah, 

concordando com Adrian et al. (2000), no que diz respeito ao trans-resveratrol, ao 

afirmarem que as espécies Vitis e suas variedades diferem na habilidade para 

sintetizá-lo. 

 
Tabela 8. Teores dos compostos bioativos em vinhos do Vale do São Francisco. 

 

Compostos Bioativos (mg/L)** Vinícolas Varietais Ano 
de Produção Rutina  Quercetina Trans - Resv.  

1 CS 2002 - 2002 8,7 ± 0.5 ND*** 1,50 ± 0,04 
2 CS - 2,2 ± 0,05 4,0 ± 0,2 1,08 ± 0,03 
      
1 PS 2001 - 2002 57,4 ± 1,2 8,9 ± 0,5 2,50 ± 0,06 
3 PS - 13,9 ± 0,3 13,1 ± 0,7 2,16 ± 0,05 
4 PS 2001 - 2002 18,1 ± 0,4 ND 3,53 ± 0,09 
5 PS 2001 - 2001 22,5 ± 0,5 3,0 ± 0,2 2,15 ± 0,05 
      
2 PN 2003 - 2003 14,8 ± 0,3 ND ND 

* CS - Cabernet Sauvignon, PS- Petit 
Syrah, PN, Pinot Noir    
** Média de nove determinações    
*** ND – Não Detectado    
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 Neste contexto, verifica-se que os vinhos de uvas Petit Syrah apresentaram 

teor mais elevado(3,53 mg/L) deste composto que os de Cabernet Sauvignon. Estes 

resultados também foram superiores aos referidos por Goldberg et al. (1996), em 

vinhos produzidos com a mesma cultivar, na Austrália e na Califórnia: 2,62 mg/L e 

2,30 mg/L, respectivamente, embora Frankel e Teissedre (1995) tenham encontrado, 

em pesquisa anterior, teor de 2,24mg/L em vinhos da Califórnia, tanto nos 

produzidos a partir de Pinot Noir como de Cabernet Sauvignon (Figura 14). 
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 Figura 14 – Comparação entre os teores (mg/L) de Trans-resveratrol  
                     encontrados em vinhos de diferentes regiões geográficas. 
 

 
 Por outro lado, estes resultados discordam das afirmações de Lamuela-

Raventós et al. (1995) e Roggero e Archier (1994), segundo os quais vinhos 

produzidos com Pinot Noir e Cabernet Sauvignon costumam ser muito ricos em 

trans-resveratrol, embora esta contradição possa ser explicada pela influência das 

práticas enológicas (SIEMANN; CREASY, 1992) e aptidão genética, aliadas às 
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condições climáticas (ADRIAN et al. 2000) e, sobretudo, pelo fato de apenas um tipo 

de vinho dessa cultivar ter sido analisado nesta pesquisa. 

A tabela 8 também evidencia uma variação nos teores dos compostos 

analisados entre as unidades produzidas pelas diferentes vinícolas, em relação à 

Petit Syrah. Estas variações podem ser decorrentes do estádio de maturação da 

uva, época da colheita (safras: 2001, 2002 e 2003), bem como das práticas 

enológicas empregadas.Segundo Jeandet  et al.(1995) uma maceração durante sete 

dias com as cascas, a 25°C chega a aumentar em até dez vezes o teor de trans 

resveratrol, enquanto a utilização de PVPP(polivinilpirrolidina) na filtração pode 

diminuí-lo em até 90% (agliconas) e 10% (glicosídeos)(VRHVSEK, 1997). Diferenças 

também foram registradas entre vinhos das diferentes varietais quanto ao teor de 

quercetina, rutina e trans-resveratrol. 

Concentrações elevadas de flavonóis geralmente são observadas em uvas 

não sensíveis (pele grossa), caracterizadas pela maior proporção entre pele e polpa, 

como Cabernet Sauvignon e Petit Syrah que, em condições adequadas de 

luminosidade, têm o amadurecimento favorecido (McDONALD et al. 1998). 

Entretanto, Price et al. (1995) encontraram teores de 35,0, 14,0 e 0,5 mg/L de 

quercetina em uvas expostas, moderadamente expostas e sombreadas, confirmando 

a influência da luz solar  sobre a formação desse composto. Também em uvas de 

pele fina desta cultivar, o único vinho analisado (Tabela 8) apresentou 14,8 mg/L de 

rutina (glicosideo de quercetina), valor superior aos encontrados para a variedade 

Cabernet Sauvignon, inferior, no entanto, aos vinhos produzidos pela Petit Syrah. 

Estes resultados também foram inferiores aos encontrados por Frankel e Teissedre 

(1995) para vinhos de Cabernet Sauvignon (26,1 mg/L) (Figura 15), e 17,1 mg/L de 
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quercetina em vinhos da Califórnia (Figura 16) e para vinhos de Pinot Noir (4,4 mg/L 

de rutina e 12,9 mg/L de quercetina). Os vinhos produzidos com uvas Petit Syrah 

apresentaram teores de rutina que variaram entre 13,9 e 57,4mg/L, superando as 

concentrações encontradas nas demais cultivares estudadas e nos vinhos 

produzidos na Califórnia. Segundo Spayd et al,(2002), uvas  Merlot expostas aos 

raios solares apresentaram teores maiores (quase dez vezes) de glicosídeos de 

quercetina(rutina), em relação às não expostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 15 Comparação entre os teores (mg/L) de rutina encontrados em vinhos da 

Califórnia(USA) e Vale de São Francisco (Brasil). 
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Figura 16 Comparação entre os teores (mg/L) de quercetina encontrados em 
vinhos de diferentes regiões geográficas 

 
 

Goldberg et al. (1998) referem teores de 9,2 mg/L e 7,0 mg/L de quercetina 

em vinhos de Cabernet Sauvignon da Austrália e da Califórnia, respectivamente, 

ambos superiores aos encontrados nesta pesquisa. No que diz respeito a este 

composto, os valores encontrados (3,0 mg/L a 13,1 mg/L) nos vinhos de Petit Syrah 

são semelhantes aos referidos por Frankel e Teissedre (1995), em vinhos da 

Califórnia (13,2 mg/L) e superior aos da Austrália  (10,8 mg/L) e da África do Sul (9,2 

mg/L). Este fato decorre possivelmente da similaridade entre as condições 

climáticas, preponderantemente da luz solar, fator determinante na composição das 

bagas, que também se encontram na dependência da sensibilidade das varietais. De 

acordo com Goldberg et al. (1998), os países do Novo Mundo são notáveis pelas 

condições climáticas favoráveis para este cultivo, como calor, luz do sol e pouca 
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água; o que explica os elevados teores de fenólicos encontrados nos vinhos 

produzidos naqueles países. Sabe-se que, dependendo da cultivar, a atividade da 

PAL (enzima-chave na síntese de fenólicos) é estimulada pela exposição à luz do 

sol, contribuindo para o aumento de fenólicos (SMART, 1987). 

Desta forma, as características sensoriais de qualidade e tipicidade dos 

vinhos são determinadas pela varietal e sua interação com o ambiente: condições 

edafo-climáticas e zona geográfica (BOBET, 2003; JACKSON; LOMBARD, 1993). 

A interação da videira com este conjunto estável de traços ambientais 

naturais permite ao produtor melhorar e assegurar a qualidade do produto, safra 

após safra, identificando as varietais de maior adaptabilidade e aptidão genética com 

potencial para a biossíntese dos compostos fenólicos que conferem ao vinho 

propriedades funcionais. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 A análise dos dados obtidos nas condições utilizadas nesta pesquisa permite 

concluir que: 

• os vinhos tintos finos produzidos no Vale do São Francisco, com as varietais 

Cabernet Sauvignon e Petit Syrah apresentam teores consideráveis de 

quercetina, rutina e trans-resveratrol; 

• os vinhos produzidos com a varietal  Petit Syrah caracterizam-se por apresentar  

maior concentração de polifenóis de interesse biológico, independentemente  da 

vinícola que os produziu;  

• A concordância entre os resultados obtidos nesta pesquisa e os referidos para 

produtos similares de países com idênticas condições climáticas demonstram o 

potencial dos vinhos do Vale do São Francisco, em especial os produzidos com 

Petit Syrah como fonte dos compostos bioativos . 
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ANEXOS 

ANEXO A 
 
 
Tabela 9. Compostos encontrados em várias regiões geográficas 

 
Composto Região CS PS PN 

Chile 7,3 ± 0,4 - 6,5 ± 0,4 
França 4,6 ± 0,1 - 2,6 ± 0,1 
Califórnia 7,1 ± 0,3 - 3,8 ± 0,2 
Austrália 5,5 ± 0,1 - - 
Nova Zelândia 1,9 ± 0,1 - - 
Bulgária 1,2 ± 0,1 - - 
Espanha 3,0 ± 0,1 - - 
Oregon - - 1,9 ± 0,1 

Quercetina 

Romênia - - 3,0 ± 0,1 
Fonte: MCDONALD et al.1998. 

 
Tabela 10. Compostos encontrados em várias regiões geográficas 
 

Composto Região CS PS PN 
Australia 9,2 ± 1,0 10,8 ± 1,2 1,8 ± 0,6 
Califórnia 7,0 ± 0,6 5,8 ± 0,9 5,0 ± 0,8 
Canadá 3,1 ± 0,6 - 7,0 ± 0,1 
Itália 2,1 ± 0,4 - - 
Midi e Provence - 5,8 ± 0,8 - 
África do Sul 5,8 ± 0,8 9,2 ± 1,3 2,7 ± 0,4 

Quercetina 

América do Sul 6,4 ± 0,4 - - 
Fonte: GOLDBERG et al. 1998. 
 
Tabela 11. Compostos determinados em várias regiões geográficas 

Composto Região CS PS PN 
Penedes 1,55 - 8,0 
Costers de Segre - - 2,26 Trans Resv. 
Navarra - - 5,13 

Fonte: LAMUELA – RAVENTOS et al .1995. 

Tabela 12. Compostos determinados em várias regiões geográficas 

Região  Cultivar Rutina Quercetina Trans Resv. 
CS 26,1 17,1 2,24 
PS 31,7 13,2 2,24 Califórnia  
PN 4,4 12,9 0,9 

Fonte: FRANKEL (1995). 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Estrutura dos flavonóides: X = OH; Quercetina: R1 = OH, 
        R2 = H; Kaempferol: R1 = H, R2 = H; Myricetina: R1 =  

    R2 = OH. Flavonas: X = H; Apigenina: R1 = H, R2 = H; 
    Luteolina: R1 = OH, R2 = H. 

Fonte: HERTOG; HOLLMAM, 1995 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18- Estrutura dos polifenóis: quercetina, rutina e trans-resveratrol estimados nesta 
pesquisa. 
 
Fonte: GOLDBERG et al. 1996. 
 
 

quercetina rutina 



 

 

76

APÊNDICE A 
 
 
 
Cromatogramas característicos da análise de polifenóis em vinhos tintos finos 
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APÊNDICE B 
 
 

 
 

 

Amostras Trans - Resveratrol 

 
Cabernet 

Sauvignon 1 Cabernet Sauvignon 2 
A1 0,14 0,13 
A2 0,16 0,12 
A3 0,15 0,10 

AX  0,15 0,116 
   

B1 0,14 0,08 
B2 0,15 0,09 
B3 0,14 0,10 

BX  0,143 0,09 
   

C1 0,14 0,13 
C2 0,15 0,11 
C3 0,18 0,11 

CX  0,56 0,116 

( ) =×++ 10XXX CBA  1,498 ≅ 1,50 1,07 

 

 
Amostras Trans - Resveratrol 

 Petit Syrah 1 Petit Syrah 2  
A1 0,32 0,33 
A2 0,23 0,29 
A3 0,22 0,27 

AX  0,256 0,296 
   

B1 0,17 0,27 
B2 0,22 0,27 
B3 0,19 0,22 

BX  0,193 0,253 
   

C1 0,17 0,19 
C2 0,17 0,22 
C3 0,25 0,20 

CX  0,196 0,203 

( ) =×++ 10XXX CBA  2,15 2,50 

Tabela 9 – Resultado das análises cromatográficas 

Tabela 10 – Resultado das análises cromatográficas 
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Amostras Trans - Resveratrol 
 Petit Syrah 3 Petit Syrah 4 

A1 0,28 0,43 
A2 0,26 0,45 
A3 0,24 0,39 

AX  0,26 0,423 
   

B1 0,18 0,38 
B2 0,22 0,35 
B3 0,22 0,35 

BX  0,206 0,36 
   

C1 0,17 0,21 
C2 0,17 0,29 
C3 0,21 0,32 

CX  0,183 0,273 

( ) =×++ 10XXX CBA  2,16 3,52 

 

 
Amostras Cabernet Sauvignon 1 
 Rutina  Quercetina 

A1 0,88 ND 
A2 0,87 ND 
A3 0,97 ND 

AX  0,90 ND 
   

B1 0,87 ND 
B2 0,81 ND 
B3 0,83 ND 

BX  0,836 ND 
   

C1 0,86 ND 
C2 0,86 ND 
C3 0,84 ND 

CX  0,853 ND 

( ) =×++ 10XXX CBA  8,63 ND 

 

Tabela 11 – Resultado das análises cromatográficas 

Tabela 12 – Resultado das análises cromatográficas 
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Amostras Cabernet Sauvignon 2 
 Rutina  Quercetina 

A1 0,21 0,39 
A2 0,24 0,42 
A3 0,21 0,38 

AX  0,22 0,396 
   

B1 0,18 0,45 
B2 0,17 0,47 
B3 0,20 0,49 

BX  0,183 0,47 
   

C1 0,28 0,32 
C2 0,23 0,32 
C3 0,23 0,30 

CX  0,246 0,313 

( ) =×++ 10XXX CBA  2,2 3,93 

 

 

Amostras Petit Syrah 1 
 Rutina  Quercetina 

A1 2,35 0,25 
A2 2,28 0,28 
A3 2,08 0,35 

AX  2,236 0,293 
   

B1 1,96 0,31 
B2 2,55 0,42 
B3 2,63 0,22 

BX  2,26 0,316 

( ) =×+ 10XX BA  22,5 3,04 

 
 
 
 

 

 

Tabela 13 – Resultado das análises cromatográficas 

Tabela 14 – Resultado das análises cromatográficas 
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Amostras Petit Syrah 2 
 Rutina  Quercetina 

A1 5,55 0,97 
A2 5,67 0,91 
A3 5,02 0,85 

AX  5,41 0,91 
   

B1 5,99 0,85 
B2 6,33 0,92 
B3 5,87 0,82 

BX  6,06 0,863 

( ) =×+ 10XX BA  57,4 8,87 

 
 
 

 

Amostras Petit Syrah 3 
 Rutina  Quercetina 

A1 1,43 1,30 
A2 1,35 1,33 
A3 1,37 1,40 

AX  1,383 1,343 
   

B1 1,23 1,22 
B2 1,40 1,15 
B3 1,56 1,46 

BX  1,396 1,276 

( ) =×+ 10XX BA  13,9 13,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 15 – Resultado das análises cromatográficas 

Tabela 16 – Resultado das análises cromatográficas 
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Amostras Petit Syrah 4 
 Rutina  Quercetina 

A1 1,47 ND 
A2 1,99 ND 
A3 1,98 ND 

AX  1,813 ND 
   

B1 2,02 ND 
B2 1,61 ND 
B3 1,79 ND 

BX  1,806 ND 

( ) =×+ 10XX BA  18,1 ND 

 
 
 

 

Amostras Pinot Noir 1 
 Rutina  Quercetina 

A1 1,43 ND 
A2 1,53 ND 
A3 1,50 ND 

AX  1,486 ND 
   

B1 1,32 ND 
B2 1,53 ND 
B3 1,57 ND 

BX  1,47 ND 

( ) =×+ 10XX BA  14,8 ND 

 
 
 
 
 
 
 

  Tabela 17 – Resultado das análises cromatográficas 

 Tabela 18 – Resultado das análises cromatográficas 


