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O desenvolvimento de ferramentas para a detecção de micro-organismos 
presentes no vinho é importante para agilizar tomada de ação corretiva 
quando necessária. Atualmente, uma ferramenta muito utilizada por seu custo 
acessível e por fornecer resultados rápidos e confiáveis é a Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR). Como em trabalhos anteriores verificou-se que 
o vinho possui substâncias químicas que podem inibir a PCR, este trabalho 
teve como objetivo verificar a capacidade do ácido gálico e da catequina em 
inibir a amplificação por PCR. Estes compostos foram utilizados em 
diferentes concentrações: 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750 e 1.000 µmolar. As 
concentrações foram usadas separadamente e em mistura na combinação de 
1:1 das soluções puras de modo a se ter a mesma concentração molar. As 
reações para verificar o efeito inibidor foram efetuadas imediatamente após o 
preparo das soluções e após terem sido incubados por 4 horas em estufa a 
25°C sem e com agitação (150 rpm). A reação foi rea lizada com 
oligonucleotídeos universais para leveduras e com DNA de Sacch. cerevisiae 
Embrapa 1vvt/97 extraído por método químico. Foi verificado que todas as 
concentrações usadas, puras ou na forma de misturas, foram capazes de 
inibir a PCR. Estes resultados mostram que a amplificação por PCR de 
leveduras removidas diretamente de vinho necessitam de desenvolvimento 
de protocolos que eliminem ou diminuam a concentração de tais substâncias 
a níveis que permitam o processo de amplificação.  
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