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Saúde

Atividade antioxidante e conteúdo fenólico de sucos de uva

Vívian Maria Burin
1
; Luciano V. Gonzaga

1
; Camila R. Mendes

1
; Analú M. Aragão

1
; Marilde T. Bordignon-Luiz

1

A viticultura apresenta crescente expressão econômica em Santa Catarina, com produção de uvas destinadas
à elaboração de vinhos e suco de uva. As uvas são ricas em compostos fenólicos e estes têm merecido
atenção não somente devido ao seu importante papel na elaboração de produtos derivados da uva, mas
também pelos seus potenciais efeitos benéficos à saúde. O objetivo deste trabalho foi avaliar sucos de uva
artesanais, comerciais e comerciais orgânicos produzidos no Estado de Santa Catarina. Com este propósito
foram realizadas análises de polifenóis totais e atividade antioxidante (DPPH) dos sucos. Pode-se observar que
os sucos comerciais apresentaram os maiores valores médios de polifenóis totais, variando de 1.117,10 a
3.433,04 mg GAE/L. Os valores para a atividade antioxidantes variaram de 2,5 a 11 mM TEAC e somente os
sucos comerciais apresentaram diferenças signficativas (p<0,05) entre as amostras. Foi obtida ótima
correlação (R = 0,9566) entre a atividade antioxidante e o conteúdo fenólico nos sucos comerciais, indicando
que os sucos podem ser fonte destes compostos, surgindo como alternativa de substituição para pessoas que
não ingerem bebidas alcoólicas.

Palavras-chave: suco de uva; polifenóis totais; atividade antioxidante.
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Perfil polifenólico e potencial antioxidante de vinhos tintos de diferentes regiões
brasileiras
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1

Os compostos fenólicos são um importante parâmetro de qualidade das uvas e dos vinhos. Cada variedade
possui uma composição polifenólica determinada, que por sua vez está fortemente condicionada a fatores
ambientais e agronômicos. A evolução dos compostos fenólicos ao longo da vinificação tem influência direta
sobre as características dos vinhos, determinando sua estrutura, cor, suas propriedades antioxidantes e seus
efeitos benéficos para a saúde humana. O objetivo deste trabalho foi determinar o potencial antioxidante e
correlacionar os valores obtidos com o perfil polifenólico dos vinhos, através dos taninos totais, antocianinas
totais e índice de polifenóis totais de vinte e quatro amostras de vinhos tintos comerciais da safra 2006
provenientes de diferentes regiões brasileiras. A determinação do potencial antioxidante baseou-se na
capacidade de varredura do radical livre DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil). O índice de polifenóis totais, taninos
totais e antocianinas totais foram determinados por espectrofotometria. Os resultados mostraram diferenças
significativas entre o potencial antioxidante e o perfil polifenólico conforme a variedade e origem das uvas.
A maior concentração de taninos totais, o maior índice de polifenóis totais e maior potencial antioxidante foram
observados em vinhos da variedade Ancelota SG - RS. Observou-se ainda, correlação positiva, com nível de
confiança de 95%, entre o potencial antioxidante, o índice de polifenóis totais e o teor de taninos totais dos
vinhos.
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