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RESUMO 

 

 

Os radicais livres desempenham papel importante no desenvolvimento da lesão tecidual e 

eventos patológicos em organismos vivos. O estresse oxidativo corresponde a um desequilíbrio 

entre a taxa de produção de agentes oxidantes e sua degradação. Acredita-se que as doenças 

degenerativas como o envelhecimento precoce estejam relacionadas com o estresse oxidativo. 

Vários efeitos benéficos à saúde têm sido atribuídos aos compostos presentes nas plantas, entre 

eles destaca-se ao relacionado ao antienvelhecimento da pele. As uvas são consideradas uma 

das maiores fontes de compostos fenólicos, dos quais destaca-se o resveratrol, molécula que 

apresenta atividades antioxidantes. Como nos dias atuais, as pessoas estão mais preocupadas 

com a saúde, elas preferem adquirir produtos de origem natural em vez de sintética, por 

agredirem menos a saúde. Por esse motivo, é importante encontrar novos ativos vegetais que 

tenham a função de proteger e cuidar da pele mais naturalmente, para evitar reações 

indesejáveis em razão do uso de fotoprotetores sintéticos. Por ser rica em substâncias bioativas 

como o resveratrol, de conhecido valor terapêutico e cosmético, bem como antioxidante natural, 

o objetivo do presente trabalho foi extrair e quantificar tal composto da uva (baga e suas partes, 

casca, polpa e semente) da cultivar Isabel precoce (Vitis labrusca L.) cultivada no cerrado, 

durante seu desenvolvimento fisiológico, mediante análise cromatográfica em HPLC; verificar 

a atividade antioxidante por DPPH, ABTS e FRAP e confirmar, por meio de ensaio in vitro, a 

atividade fotoprotetora do extrato de resveratrol por técnica espectrofotométrica. Os resultados 

da caracterização analítica do extrato, por HPLC, permitiram sua identificação qualitativa e 

quantitativa, indicando o método utilizado como adequado para extrair o composto. A atividade 

antioxidante dos extratos metanólicos de resveratrol, foi maior no fruto maduro, aos 80 DAA, 

na casca da uva, analisada pelos métodos DPPH, FRAP e ABTS. Para confirmar a atividade 

fotoprotetora do resveratrol, procedeu-se à realização do ensaio in vitro, onde o extrato do 

resveratrol da uva Isabel apresentou um FPS>8, superior ao indicado pela legislação brasileira, 

que é de no mínimo 6, mostrando-se capaz de incrementar o Fator de Proteção Solar (FPS) de 

formulações cosméticas. 

 

 
Palavras-chave: Uva, resveratrol, atividade antioxidante, Fator de Proteção Solar. 
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ABSTRACT 

 

 

Free radicals play an important role in the development of tissue injury and pathological events 

in living organisms. Oxidative stress corresponds to an imbalance between the rate of 

production of oxidizing agents and their degradation. It is believed that degenerative diseases 

such as premature aging are related to oxidative stress. Several beneficial effects on health have 

been attributed to the compounds present in plants, among them stands out the one related to 

anti-aging skin. Grapes are considered one of the major sources of phenolic compounds, of 

which resveratrol, a molecule with antioxidant activities, stands out. As in the present day, 

people are more concerned about health, they prefer to buy products of natural origin instead 

of synthetic, for they attack less health. For this reason, it is important to find new plant actives 

that have the function of protecting and caring for the skin more naturally, to avoid undesirable 

reactions due to the use of synthetic photoprotectors. The objective of the present work was to 

extract and quantify such compound of the grape (berry and its parts, bark, pulp and seed) of 

the cultivar Isabel, as it is rich in bioactive substances such as resveratrol, of known therapeutic 

and cosmetic value, as well as natural antioxidant. (Vitis labrusca L.) cultivated in the cerrado, 

during its physiological development, by chromatographic analysis in HPLC; to verify the 

antioxidant activity by DPPH, ABTS and FRAP and to confirm, through an in vitro test, the 

photoprotective activity of the extract of resveratrol by spectrophotometric technique. The 

results of the analytical characterization of the extract, by HPLC, allowed its qualitative and 

quantitative identification, indicating the method used as suitable to extract the compound. The 

antioxidant activity of the methanolic extracts of resveratrol was higher in the mature fruit, at 

80 DAA, in the grape skin, analyzed by the DPPH, FRAP and ABTS methods. In order to 

confirm the photoprotective activity of resveratrol, the in vitro assay was performed, where the 

resveratrol extract of the Isabel grape presented a FPS> 8, higher than indicated by Brazilian 

legislation, which is at least 6, showing itself to be capable of increasing the Sun Protection 

Factor (SPF) of cosmetic formulations. 

 

Keywords: Grape, resveratrol, antioxidant activity, Solar Protection Factor. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A uva é uma das frutas mais cultivadas no mundo com, aproximadamente, 75 milhões 

de toneladas produzidas em 2014 (FAOSTAT, 2014). No Brasil, há predominância do cultivo 

de uvas da espécie Vitis vinífera para elaboração de vinhos finos e da espécie Vitis labrusca, 

caracterizada pelas uvas americanas e híbridas, utilizadas na elaboração tanto de vinhos de mesa 

e sucos quanto para o consumo in natura. 

No Brasil, o cultivo da uva sempre foi restrito às regiões Sul e Sudeste, mantendo as 

características de cultura de clima temperado, porém, a partir da década de 60, a uva “Itália” 

passou a ser introduzida, com sucesso, na região semiárida do Vale do Sub-Médio São 

Francisco, marcando o início da viticultura tropical no Brasil (WENDLER, 2009).  

Em pleno Cerrado e na esteira de um crescimento registrado nas duas últimas décadas, 

o cultivo de uvas ganha força no estado de Goiás, destacando-se a variedade Isabel Precoce, 

sendo recomendada para cultivo, tanto em regiões de clima temperado como sob condições 

tropicais (CAMARGO, 2004). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), 

em todo Estado, existem 40 hectares plantados da chamada uva de mesa, destinada ao consumo 

in natura, e 77 hectares da fruta que será industrializada e se tornará suco, vinho ou geleia. 

Esta fruta milenar é rica em compostos fenólicos como ácidos fenólicos, flavonoides 

e estilbenos que desempenham diversos efeitos biológicos tais como: anti-inflamatório, 

antioxidante, antimicrobiano, antimutagênico, antialergênico, anticarcinogênico, 

cardioprotetor, estimulante do crescimento do cabelo, antitrombótico, cicatrizante de feridas, 

fotoprotetor e antienvelhecimento com a estabilização da elastina e do colágeno (ATAK; 

ALTINDISLI; GOKSEL, 2011; BAXTER, 2008; DRAELOS, 2009; TEDESCHI et al., 2013; 

TEXEIRA et al., 2014). 

Dentre os compostos fenólicos encontrados, destaca-se o resveratrol (3,4’,5- 

trihidroxiestilbeno), presentes na uva e em outros alimentos (JEANDET, et al., 1991); 

(GOLDBERG, et al., 1995c). Na uva, esta fitoalexina é sintetizada num processo induzido, 

especialmente em condições de stress, trauma e infecção microbiológica, conferindo à planta 

uma proteção contra diferentes doenças (SOLEAS, et al., 2001). O resveratrol é sintetizado 

naturalmente na planta sob duas formas isoméricas: trans-resveratrol (trans-3,5,4’-
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trihidroxiestilbeno) e cis-resveratrol (cis-3,5,4’- trihidroxiestilbeno). As concentrações de cada 

um dos isômeros, em diferentes variedades de uvas e em seus derivados, são extremamente 

variáveis, dependendo da origem geográfica, dos processos de fabricação de vinhos e sucos, do 

clima e da presença de microrganismos (STERVBO, et al., 2007). 

A atividade antioxidante dos extratos de uva é atribuída aos polifenóis (RENAUD; 

LORGERIL, 1992). Geralmente, os polifenóis apresentam-se na natureza como pigmentos 

coloridos em flores, vegetais e frutas, protegendo-as contra os efeitos deletérios do sol, mas 

quando incorporados a uma formulação tópica, como composto bioativo funcional, podem 

desempenhar vários papéis, entre eles, de filtros naturais de um amplo espectro de ondas 

ultravioleta (UVA, UVB e UVC) e/ou antioxidantes, capazes de sequestrar radicais livres 

fotoinduzidos (BABY et al., 2008; STEVANATO; BERTELLE; FABRIS, 2014). Além disso, 

é comprovado que o uso de proantocianidinas, resveratrol e silimarina reduz os efeitos 

induzidos pela radiação UV, melhorando as respostas inflamatórias, oxidativas e gênicas 

(NICHOLS; KATIYAR, 2010). 

A melhor forma de prevenir o foto-envelhecimento, eritema, queimaduras e câncer de 

pele é usar regularmente e adequadamente protetores solares, mas só isso não é suficiente, pois 

interações fotoquímicas da radiação UV com filtros solares e moléculas fotossensíveis, na pele, 

podem gerar novos produtos reativos. Então, uma estratégia usada pelas indústrias cosméticas 

é acrescentar aos fotoprotetores antioxidantes naturais (DEUSCHLE et al., 2015), a fim de 

melhorar a eficácia fotoprotetora e/ou a estabilização de compostos fotoinstáveis. Evidências 

científicas mostram benefícios da aplicação tópica e o uso oral de certos polifenóis contra a 

radiação UV (RADICE et al., 2016), como os presentes em Theobroma cacao L. (WILLIAMS; 

TAMBURIC; LALLY, 2009), Vitis vinifera L. (FIUME et al., 2014), Camellia sinensis L. 

(KOMES et al., 2010), Silybum marianum (SAEWAN; JIMTAISONG, 2013), Bauhinia 

microstachya var. Massambabensis Vaz (MANSUR et al., 2016). 

Assim, observa-se uma tendência em associar, aos filtros solares, substâncias com 

atividade antioxidante com o objetivo de melhorar o potencial das formulações em prevenir ou 

minimizar os danos induzidos pela radiação UV. Nesse contexto, o resveratrol representa 

alternativa interessante para elaboração de novas formulações fotoprotetoras, tendo em vista 

seu elevado potencial antioxidante (BAYERL, 2008; SHANKAR; SINGH; SRIVASTAVA, 

2007).  

O trans-resveratrol, também, tem mostrado ação fotoprotetora contra UVB (AFAQ; 

ADHAMI; AHMAD, 2003; AZIZ; AFAQ; AHMAD, 2005). No estudo de Afaq, Adhami e 

Ahmad (2003) esse composto proporcionou proteção contra os danos causados pela exposição 
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ao UVB, ainda que esses efeitos possam ter sido mediados por suas fortes propriedades 

antioxidantes. Além disso, outros estudos têm demonstrado a atividade inibitória do resveratrol 

em vários tipos de câncer, incluindo o de pele (PEZZUTO, 2008). 

Finalizando, atualmente, existem muitas informações acerca dos efeitos benéficos do 

resveratrol sobre os danos induzidos pelos raios UV, o que os torna potenciais substâncias a 

serem adicionadas aos filtros solares convencionais, a fim de melhorarem sua performance. 

Considerando-se a grande variedade de compostos bioativos existentes nas uvas, 

objetivou-se com o presente trabalho extrair e quantificar o composto fenólico resveratrol, em 

diferentes fases de desenvolvimento da uva da cultivar Isabel precoce, cultivada no cerrado 

goiano, avaliando sua atividade antioxidante e determinando o fator de proteção solar in vitro 

(FPS), por meio de método espectrofotométrico. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Objetivou-se com este trabalho identificar e quantificar o composto fenólico 

resveratrol, na uva da cultivar Isabel precoce, durante as fases do seu desenvolvimento 

fisiológico, bem como verificar sua atividade antioxidante e fator de proteção solar. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar a extração do composto fenólico resveratrol das uvas bem como de suas partes 

(casca, polpa e semente) durante seu desenvolvimento fisiológico; 

 Identificar a fase do desenvolvimento fisiológico da uva com maior quantidade do 

composto extraído, obtidos por meio de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(HPLC); 

 Analisar a capacidade antioxidante dos extratos do resveratrol, por meio dos métodos 

in vitro: DPPH, ABTS e FRAP; 

 Determinar o fator de proteção solar (FPS) in vitro. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1. Uvas 

 

A uva, matéria prima do vinho, é o fruto da videira, planta pertencente ao gênero Vitis, 

família das Vitáceas. A videira é uma angiosperma dicotiledônea, possuindo várias espécies, 

entre as quais destacam-se a V. vinifera L., de origem européia e que produz uvas finas, e a V. 

labrusca, de origem americana, produtora de uvas rústicas. São lenhosas ou herbáceas e 

morfologicamente apresentam gavinhas e inflorescências opostas às folhas (GIOVANNINI, 

2005). A espécie europeia é usada na produção da maior parte dos vinhos no mundo, por 

apresentar melhores características para tal. Carneiro e Coelho (2007) afirmam que a uva 

desenvolve melhor em climas secos, com baixa umidade relativa do ar e muita insolação. As 

espécies americanas são mais rústicas e resistentes a doenças, sendo as predominantes em 

território brasileiro. 

No Brasil, o cultivo da uva sempre esteve restrito às regiões Sul e Sudeste, mantendo 

as características de cultura de clima temperado, onde, após o ciclo de colheita, a videira 

passava por um período de repouso nas baixas temperaturas do inverno. A partir da década de 

60, a uva “Itália” passou a ser introduzida, com sucesso, na região semiárida do Vale do Sub-

Médio São Francisco, marcando o início da viticultura tropical no Brasil (WENDLER, 2009). 

Camargo, Tonietto e Hoffmann (2011) destacam que a viticultura tropical, também, passou a 

ser cultivada no noroeste paulista e no norte de Minas Gerais e que, nos últimos anos, esta 

expansão ocorreu pelos Estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, 

Rondônia, Ceará e Piauí. 

Os frutos dessa planta são bagas constituídas pela película que contém a parte corante 

e é revestida por uma substância cerosa, denominada pruína, impermeável à água. As bagas 

ficam reunidas em cachos, contendo cada uma, duas ou três sementes, variando de cor, 

conforme o tipo de uva (KUHN, 2003). As uvas crescem em cachos de 15 a 300 frutos e podem 

ser vermelhas, pretas, azul-escuras, amarelas, verdes, laranjas e rosas. A composição da uva, 

que determinará as qualidades sensoriais dos vinhos e sucos, depende de fatores intrínsecos da 

mesma, como a variedade, bem como de fatores extrínsecos, como condições climáticas, tipo 

de solo, região e técnicas de cultivo (PÉREZ-MAGARIÑO; GONZÁLEZ-SAN JOSÉ, 2006; 

GÓMEZ-MÍGUEZ et al., 2007). 
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Os frutos são não-climatéricos, isto é, não possuem a capacidade de amadurecer após 

a colheita (GIOVANONNI, 2001) e apresentam curva de crescimento do tipo duplo-sigmóide 

(Figura 1). A primeira fase dessa curva representa o crescimento exponencial do fruto e a 

formação do embrião, que dura, em média sessenta dias, seguido por um curto período de 

crescimento lento, sendo essa a segunda fase. A duração dessa segunda fase é específica para 

cada cultivar e seu término corresponde ao final da fase herbácea do fruto, finalizando com 

outro período de crescimento rápido (terceira fase). A terceira fase coincide com o início da 

maturação dos frutos.  

 

 

Figura 1. Visão geral das mudanças do fruto da videira durante o desenvolvimento fisiológico. Adaptado de 

CONDE et al. (2007). 

 

3.1.1 Cultivar Isabel Precoce 

A cultivar Isabel Precoce é uma mutação somática espontânea, identificada em um 

vinhedo no município de Farroupilha-RS, que foi selecionada em 1995. Essa variedade 

apresenta as características gerais da cultivar Isabel, porém, sua maturação é diferenciada, com 

antecipação em torno de 30 a 35 dias. A redução no ciclo vegetativo ocorre entre a floração e a 

colheita, havendo aceleração no desenvolvimento da Isabel Precoce, principalmente no sub-
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período de floração-início de maturação (Figura 2). Foi lançada pela Embrapa Uva e Vinho em 

2004, sendo recomendada para cultivo, tanto em regiões de clima temperado como sob 

condições tropicais (CAMARGO, 2004). 

Figura 2. Fenologia das cultivares Isabel e Isabel Precoce. Início da brotação à colheita, em Bento Gonçalves, RS. 

Fonte: Camargo, 2004. 

 

Seu cultivo vem aumentando a cada ano nas regiões produtoras onde, pela sua 

precocidade, é uma boa opção para a ampliação do período de produção e processamento de 

suco e vinho, além de ser alternativa de uva preta precoce para o mercado in natura. Sob 

condições tropicais, tornou-se base para a produção de vinho em Goiás e de suco em Mato 

Grosso e no Submédio do Vale do São Francisco (BOLIANI et al., 2008). 

O ciclo da videira ‘Isabel Precoce’, em regiões tropicais, situa-se entre 100 e 110 dias, 

variando o comprimento total com a soma térmica de cada local, conforme a época do ano. É 

uma cultivar vigorosa e fértil, com grande capacidade produtiva (CAMARGO, 2004; BOLIANI 

et al., 2008). 

Seu cacho é cilindro-cônico, alado, cheio, pesando em média 110 g. Sua baga é preta, 

tendo em média 17,2 cm de diâmetro e 18,7 cm de comprimento. Possui produtividade na faixa 

de 25 a 30 ton/ha, em regiões de clima subtropical e tropical, com cerca de 18 a 20°Brix 

(CAMARGO, 2004). 

 

 

3.2 Compostos fenólicos 

  

Os compostos fenólicos são substâncias amplamente distribuídas na natureza, sendo 

detectados mais de 8000 em plantas (SILVA et al., 2010).  
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Apresentam uma ou mais (polifenóis) hidroxilas ligadas a um anel benzênico e, 

embora contenha um grupo característico de álcool, esta classe de compostos tem propriedades 

especiais, além de serem compostos mais ácidos que os álcoois, sendo oxidados com maior 

facilidade (ARCHELA; ANTONIA, 2013). A biossíntese desses compostos pode ocorrer por 

meio de diferentes rotas metabólicas, como a rota do ácido chiquímico e a rota do ácido 

malônico, sendo a última de maior relevância no metabolismo de microrganismos e pouca 

significância no metabolismo de vegetais. A rota do ácido chiquímico converte intermediários 

da glicose (ácido fosfoenolpirúvico) e da via das pentoses fostato (eritrose-4-fosfato) em 

aminoácidos aromáticos, sendo esta via regulada pela enzima fenilalanina amônia liase (Figura 

3) (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

 

 

Figura 3. Vias metabólicas da biossíntese dos compostos fenólicos. Fonte: TAIZ; ZEIGER, 2004. 

 

De acordo com Aires et. al. (2016), nos últimos anos, os polifenóis têm sido 

amplamente estudados devido ao seu crescente valor comercial nas áreas de cosméticos e 

indústria farmacêutica. Vários deles são associados a diferentes atividades biológicas, incluindo 

antimutagênica, anticarcinogênica, antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória. 

Os compostos fenólicos constituem umas das principais classes de metabólitos 

secundários, possuindo funções e estruturas diversas. Seus principais representantes são: os 

ácidos cinâmicos e seus derivados, dos quais destacam-se o ácido clogênico; as flavanas; as 

antocianidinas e antocianinas; os flavonóis e suas formas glicosídicas; os polifenóis 
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condensados e outros menos comuns, como flavonas, flavononas e isoflavonas (FERNÁNDEZ-

LÓPEZ et al., 1999; LIMA, 2009). 

Em uvas, compreendem derivados do ácido hidroxinâmico, como os ácidos cafeico e 

cumárico; flavonóides (como as antocianinas); flavonóis e as protocianidinas (também 

conhecidas como taninos). As uvas vermelhas são, especialmente, ricas em resveratrol (3,5,4-

trihidroxiestilbeno), um composto fenólico sintetizado na casca, com importantes funções 

antioxidantes, antiinflamatórias e estrogênicas e que atua na prevenção de doenças 

cardiovasculares e cânceres (LIMA; CHOUDHURY, 2007).  

O resveratrol tem sido destacado como modulador no metabolismo dos lipídios e 

inibidor na oxidação das lipoproteínas de baixa densidade e da agregação de plaquetas. Além 

disso, como fitoestrógenos, o resveratrol pode fornecer a proteção cardiovascular. Este 

composto, também, possui propriedades antiinflamatórias e anticancerígenas. No entanto, a 

biodisponibilidade e vias metabólicas, ainda devem ser devidamente estudadas e conhecidas 

antes de tirar quaisquer conclusões sobre os benefícios do resveratrol na dieta para a saúde 

(FRÉMONT, 2000; KRISHNA et al., 2004). 

A casca e a semente são as principais áreas de acumulação de compostos fenólicos da 

baga (Figura 4). As antocianinas e as flavonas concentram-se nos vacúolos das células da casca 

e, no caso das uvas tintas, podem, também, concentrar-se nos vacúolos das células da polpa. Os 

taninos são mais abundantes nas sementes do que na casca. Na mudança de cor da baga, os 

taninos estão presentes em cerca de 50% do seu peso total e pouco antes da maturação atingem 

seu máximo, uma vez que vão sendo hidrolisados durante o amadurecimento das uvas. Já as 

antocianinas, apresentam-se com maior intensidade durante a fase final da maturação 

(GIOVANNINI, 2005). 

A evolução dos compostos fenólicos é fundamental para a qualidade da uva. Quanto 

mais intensa a coloração da uva, mais interessante torna-se do ponto de vista funcional, já que 

as uvas de coloração escura apresentaram maior conteúdo de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante (ABE et al., 2007). 

Da mesma forma, as propriedades gustativas, também se alteram durante a maturação 

da uva. Em uvas pouco maduras, as sementes e ráquis verdes produzem taninos agressivos, 

grosseiros e herbáceos. Esses são pouco apreciados, devido à sensação de adstringência e gosto 

amargo. Nas uvas maduras, a casca fornece taninos que evoluem com o tempo, entre diferentes 

formas e graus de condensação, dando equilíbrio e qualidade aos vinhos e sucos 

(GIOVANNINI, 2005). 
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Figura 4. Distribuição majoritária dos principais compostos fenólicos na uva. Fonte: Rockenbach et. al. (2011). 

 

O conteúdo de fenólicos totais, obtidos nas cascas das cultivares Isabel e Niágara, é 

elevado (219,56 a 1.242,78 mg.100 g-1, em massa seca), quando comparado a outras espécies 

ou até mesmo a outras cultivares (SOARES et al., 2008). Nos resultados obtidos por Mota et 

al. (2009), para a cultivar ‘Folha de Figo’, verificaram que os teores de fenólicos totais 

apresentaram-se em concentrações diferentes na casca e na semente (11,65 e 50,21 mg.100 g-1 

em massa fresca, respectivamente). 

 

 

3.3 Antioxidantes 

 

Os antioxidantes agem retardando ou prevenindo a oxidação de substratos, uma vez 

que se envolvem nos processos oxidativo, impedindo a formação de radicais livres 

(HALLIWEL et al., 1995). Estes substratos podem ser lipídios, proteínas, DNA (ácido 

desoxirribonucléico) e carboidratos, que, ao oxidarem, sofrem rupturas nas membranas, 

liberando conteúdos celulares e levando à degeneração não programada (HU et al., 2004). 

Os radicais livres (RL) são moléculas instáveis e reativas, que possuem um elétron 

emparelhado em seu orbital. São conhecidos por desempenharem duplo papel, sendo benéficos 

e venenosos. A produção contínua dos RL pelos sistemas enzimáticos, é parte da função celular 

normal e, em níveis moderados, é essencial à saúde por estarem envolvidos em vários processos 

biológicos. A quantidade ideal é garantida pelo mecanismo de defesa do corpo, que realiza o 

equilíbrio entre produção e remoção de RL do organismo (FILIPOVIC et al., 2015). O 

grupamento fenólico é o principal responsável pela estabilização de radicais livres, pois este é 

capaz de formar estruturas de ressonância, fazendo com que os ácidos fenólicos, flavonoides e 
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compostos polifenólicos sejam as classes de compostos naturais que apresentam mais elevada 

atividade antioxidante (CONTIGUIBA et al., 2013). 

Geralmente, os radicais livres podem ser gerados no citoplasma, nas mitocôndrias ou 

na membrana e o seu alvo celular está correlacionado com o seu sítio de formação. São 

classificados como moléculas orgânicas, inorgânicas ou átomos que contêm um ou mais 

elétrons não pareados, tendo estas moléculas existências independentes. Esse tipo de estrutura 

faz com que os radicais livres sejam moléculas de alta instabilidade, tendo meia-vida curta e 

sendo muito reativos. Entre as principais formas reativas de oxigênio, o O2 (radical superóxido) 

mostra baixa atividade de oxidação, enquanto o OH (radical hidroxila) é o mais reativo em 

relação às lesões celulares, apesar da pequena atividade de difusão (LABAT-ROBERT et al., 

2014). 

O estresse oxidativo é a proteção celular contra os efeitos deletérios dos oxidantes, 

gerados no metabolismo aeróbico e pode ser organizado em vários níveis. Está relacionado à 

grande variedade de doenças humanas, e é ocasionado pelo desequilíbrio causado pela produção 

excessiva de RL de forma endógena (reações metabólicas) ou por fatores exógenos (radiações 

ionizantes, por exemplo) (FANG et al., 2002).  

Tem como principal consequência a peroxidação lipídica, que desencadeia uma série 

de mudanças nos sistemas biológicos, tais como a ruptura das membranas celulares (bombas 

Na/K e Ca/Mg), mutações na estrutura do ácido desoxirribonucléico (DNA), oxidação dos 

lipídeos insaturados, formação de resíduos químicos como o malondialdeído, 

comprometimento de componentes da matriz extracelular e apoptose (CHIDAMBARA-

MURTHY, JAYAPRAKASHA e SINGH, 2002).  

Um número crescente de estudos sugere que o estresse oxidativo é fator etiológico 

crucial no desenvolvimento e agravamento de algumas doenças crônicas humanas como: 

diabete mellitus, catarata, doença de Parkinson, danos cerebrais na doença de Wilson, doença 

de Alzheimer, isquemia cerebral, esclerose lateral amiotrófica, ataxia de Friederich, câncer, 

aterosclerose, artrite, doenças neurodegenerativas e no aceleramento do processo de 

envelhecimento (HERMES-LIMA, 2004). 

Atualmente, tem se dado ênfase à identificação e purificação de novos compostos com 

atividade antioxidante, oriundos de fontes naturais, como frutas, vegetais e cereais, de forma a 

prevenir a deterioração oxidativa e restringir a utilização dos antioxidantes sintéticos. Estas 

fontes naturais contêm substâncias antioxidantes distintas, cujas atividades têm sido 

comprovadas nos últimos anos. A presença de compostos fenólicos, tais como flavonóides, 
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ácidos fenólicos e antocianinas, além das vitaminas C e E e de carotenóides contribuem para os 

efeitos benéficos destes alimentos (SHAHIDI; AMBIGAIPALAN, 2015). 

As uvas e seus derivados estão entre os produtos com maior apelo funcional. Entre os 

principais compostos que lhe conferem esta propriedade estão os fenólicos, tanto do grupo dos 

flavonoides (como antocianinas, flavonóis e proantocianidinas) quanto dos não flavonoides, 

como o resveratrol (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Segundo Oliveira et al. (2009), nas 

partes da uva (polpa, casca, semente) encontram-se 17 tipos de compostos fenólicos diferentes, 

representando um ótimo produto para a agroindústria. 

A atividade antioxidante está relacionada com o conteúdo de polifenóis totais e 

antocianinas nas cascas de uva (SOARES et al., 2008). As antocianinas são consideradas como 

excelentes antioxidantes por doarem hidrogênio aos radicais livres altamente reativos, 

prevenindo a formação de novos radicais (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Nem toda a atividade antioxidante é conferida por interceptadores de radicais livres. 

Agentes redutores que transferem átomos de hidrogênio, também, têm sido classificados como 

eliminadores de oxigênio (oxygen scavengers). Alguns desses são sulfitos, ácido ascórbico, 

glicose oxidase e ácido eritórbico. Para serem efetivos em alimentos, eles precisam ser 

adicionados durante a fabricação ou nos produtos acabados. Nenhum antioxidante, 

individualmente, oferece proteção contra a deterioração oxidativa em todos os produtos 

alimentares. A seleção de um antioxidante apropriado é determinada pela compatibilidade entre 

o efeito do antioxidante e as propriedades alimentares do produto. Tocoferol e ácido ascórbico 

têm sido, extensivamente, utilizados como antioxidantes naturais, mas sua atividade é bem 

menor que a dos antioxidantes sintéticos (KAUR e KAPOOR, 2001). 

O fato de essas substâncias retardarem a oxidação permite que também sejam 

utilizadas como conservantes em alimentos, em ração animal, em cosméticos, etc. devido à 

inibição ou redução da oxidação lipídica (CONTIGUIBA et al., 2013). 

 

 

3.4 Atividade antioxidante no equilíbrio do estresse oxidativo 

 

Ao longo do tempo, mudanças funcionais e morfológicas, na pele, são inevitáveis, 

como aumento na susceptibilidade de infecções virais, processos cancerígenos (BRENNER; 

HEARING, 2008) e a hiperpigmentação (ZHOU; FENGB; RUAN, 2017). A eficiência dos 

antioxidantes endógenos diminui e as espécies reativas induzem danos em todo o corpo 

(GRAGNANI et al., 2014).  
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A pele está constantemente exposta a inúmeros agentes exógenos: químicos, físicos 

(Radiação UV) e biológicos e a agentes endógenos: enzimáticos e fisiológicos, que induzem à 

formação de espécies reativas ou pró-oxidantes como: “radicais hidroxila (HO•) e superóxido 

(O2•), radicais peroxil e alcoxil (RO2• e RO•), oxigênio singleto (1O2), peróxido de hidrogênio 

(H2O2), peróxidos orgânicos (ROOH) e radical de óxido nítrico (•NO)” (GUARATINI; 

MEDEIROS; COLEPICOLO, 2007; SCOTTI et al., 2007).  

Quando a proporção de pró-oxidantes for superior à capacidade antioxidante de 

remoção ou reparação, ocorre desequilíbrio redox e a ativação do estresse oxidativo, levando a 

alterações na estrutura das proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, e a processos patológicos, tais 

como: doenças inflamatórias, neurodegenerativas, cardiovasculares, neoplasias e 

envelhecimento (BESSADA, 2015).  

Fatores ambientais podem acelerar o envelhecimento natural da pele e a proliferação 

celular, como é o caso da exposição crônica à radiação UV. A radiação UVA torna os 

fibroblastos menos ativos, favorecendo o aparecimento de linhas finas e rugas profundas. A 

radiação UVB está envolvida nos efeitos diretos de DNA e indução de expressão de 

metaloproteinase de matriz, causando eritema na pele exposta (LUCAS et al., 2015). 

Cromóforos localizados na pele, como melanina, DNA, RNA, proteínas, aminoácidos 

aromáticos, como a tirosina e o triptofano e outros, absorvem o feixe UVA, tornam-se 

moléculas reativas (instáveis), que ao retornarem ao estado fundamental, liberam energia em 

forma de elétron para a molécula de O2, dando início à cascata oxidativa (LIN et al., 2005; 

BALOGH et al., 2011). 

Radicais livres fotoinduzidos pela radiação UVB podem causar efeito direto na 

molécula de DNA e a radiação UVA efeitos indiretos com desencadeamento de mutações e 

câncer (GUARATINI; MEDEIROS; COLEPICOLO, 2007; CHEN; LIU; FAHR, 2010). A fim 

de retardar os danos cumulativos da radiação UV, o organismo humano apresenta defesas 

biológicas de proteção, antioxidantes enzimáticos (glutationa peroxidase; catalase, metionina-

redutase e superóxido-dismutase) e não enzimáticos (vitaminas, minerais, cofator e polifenóis) 

(FRANÇA et al., 2013). 

Atualmente, existe interesse em investigar compostos bioativos, especialmente com 

atividade antioxidante, pelo fato de serem capazes de interagir com radicais livres e impedir 

uma cascata de efeitos biológicos em proteínas, lipídios, DNA e RNA, incluindo: 

“modificações oxidativas de aminoácidos; clivagem peptídica; peroxidação lipídica e ligações 

cruzadas com outras macromoléculas; mutações; quebra de cadeias e rearranjos 
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cromossômicos”. Os flavonoides e as vitaminas C e E agem desativando espécies reativas, 

principalmente de oxigênio (MELO et al., 2011; BESSADA, 2015). 

Stevanato, Bertelle e Fabris, em 2014, estudando a atividade antioxidante de classes 

fenólicas, verificaram atividade antioxidante em ácidos fenólicos > estilbenos > flavonoides. 

No entanto, Cotoras et al. (2014) verificaram, in vitro e in vivo, tanto a capacidade antioxidante 

como pró-oxidante nos bagaços de uva C. Sauvignon, Carménère e Syrah. O efeito anti-

radicalar dos flavonoides depende dos sítios ativos de ligação e de seus substituintes. 

 

 

3.5 Resveratrol 

 

O resveratrol representa, do ponto de vista nutricional, o composto fenólico mais 

importante da uva. É encontrado na casca e sementes e, apresenta atividade bioquímica, como 

inibidor da agregação plaquetária e coagulação, além de possuir ação anti-inflamatória, 

regulando o metabolismo lipoprotéico e agindo como quimiopreventivo, evitando certos tipos 

de câncer (MORAES; LOCATELLI, 2010; LEE, 2012). Os estudos com resveratrol tiveram 

início a partir de investigações relacionadas à dieta francesa que, apesar de rica em gorduras de 

origem animal, parece associada à baixa incidência de doenças cardiovasculares, fenômeno 

conhecido como “Paradoxo Francês” (IZARD, 2010). 

O resveratrol, 3,5,4'- tri-hidróxiestilbeno é um estilbeno de capacidade antioxidante 

elevada, encontrado naturalmente, conforme evidenciado por Ndiaye et al. (2011), em várias 

frutas como por exemplo, as uvas tintas, em altas concentrações, predominantemente nas 

sementes e cascas desses frutos (Vitis vinífera, americanas e híbridas), podendo haver variação 

considerável nas concentrações em todas as cultivares, devido à região geográfica, condições 

de crescimento e as tecnologias de vinificação empregadas (BAE et al, 2013; GU et al., 2013).  

A biossíntese do resveratrol (Figura 5) deriva da rota do ácido chiquímico (que origina 

os fenilpropanóides, dentre eles a fenilalanina) e do acetato. Inicialmente ocorre a desaminação 

da fenilalanina pela enzima fenilalanina amônia liase (PAL) para produzir ácido trans-cinâmico, 

o qual é, então, hidroxilado pela enzima cinamato-4-hidroxilase (C4H) para formar ácido p-

coumárico. Esse produto é ligado à Coenzima A pela enzima 4-coumarato-CoA ligase (4CL). 

Na sequência, a enzima estilbeno sintase (STS) condensa p-coumaroil-CoA com três moléculas 

de malonil-CoA para formar o t-resveratrol (ZHANG et al., 2006). 
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Figura 5. Biossíntese do resveratrol encontrado em diversos vegetais como a uva. Fonte: Dias, 2009. 

 

O resveratrol existe nas formas cis e trans (Figura 6). A forma trans é mais estável 

termodinamicamente; a forma cis é instável e é facilmente isomerizada à forma trans (NDIAYE 

et al., 2011). Por causa de sua propriedade fortemente antioxidante, 10.000 vezes mais do que 

a vitamina E, alguns estudos relatam os benefícios do resveratrol sobre a pele como, por 

exemplo, atuando como agente antienvelhecimento e inibidor da atividade da tirosinase 

(FRANCO et al, 2012). 
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Figura 6. Estruturas do trans-resveratrol (A) e do cis-resveratrol (B). Adaptada de Nemen (2010). 

 

O trans-resveratrol é sensível à radiação UV, porém este permanece estável por vários 

meses quando protegido da luz, exceto em pH alto (NEMEN, 2010). É de difícil solubilização 

nos solventes mais comuns utilizados em cosméticos e, em concentrações elevadas, produz 

precipitado insolúvel. É ainda, a forma mais abundante e está localizada na casca da uva 

(PARK; BOO, 2013). 

Possui molécula com partes polares e apolares, sendo, portanto, solúvel em etanol. É 

encontrado no vinho tinto e suas concentrações são muito variadas, concentrando-se nas células 

da película da uva, por isso seu teor é maior nos vinhos tintos (VACCARI, 2009). 

O t-resveratrol é o único isômero encontrado nas uvas, sendo a forma cis encontrada 

somente nos vinhos após o processo de vinificação. t-resveratrol vem sendo estudado na área 

da farmacologia devido à sua função antioxidante. A atividade antioxidante do t-resveratrol está 

relacionada com sua estrutura química, especialmente o número e o arranjo dos grupos 

hidroxilas livres nos anéis aromáticos. Influem, também, o seu tamanho, massa e forma, assim 

como sua estereoquímica. Sua função “protetora” está relacionada com a doação de hidrogênios 

das hidroxilas para os radicais livres. Os extratos de t-resveratrol, geralmente, são obtidos a 

partir de uma extração líquido/sólido, seguida de uma retroevaporação até a obtenção de um 

extrato sólido ou uma solução (SOUTO et al., 2000; MARASCHIN et al., 2003; AMARAL & 

CARO, 2005; ABE et al., 2007). Esses extratos, geralmente, são quantificados por RMN 

(AMARAL & CARO, 2005), espectroscopia na região do infravermelho (MOLNÁR et al., 

2008) ou cromatografia em fase líquida de alta eficiência (ABE et al., 2007). 

 

 

3.5.1 Aplicação de resveratrol em cosméticos 

 

O uso do resveratrol em cosméticos vem de suas propriedades antioxidantes, 

estudadas, primeiramente, no “Paradoxo Francês”. Os polifenóis presentes no vinho, 
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principalmente o resveratrol, foram identificados como os agentes principais nessas populações 

para a manutenção de uma boa saúde cardiovascular (IZARD, 2010). 

De acordo com Ndiaye et al. (2011), estudos recentes têm demonstrado que o trans-

resveratrol (RES), devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, atua como 

um importante aliado na prevenção e no tratamento de desordens cutâneas, como a 

carcinogênese. Este composto natural, além de possuir ações relacionadas ao 

fotoenvelhecimento, apresenta vários efeitos benéficos para a saúde, dentre eles ação 

cardioprotetora, que inclui supressão da peroxidação lipídica e da síntese de eicosanoides, 

inibição da agregação plaquetária, ações antioxidante, anti-inflamatória e vasorelaxante 

(AGGARWAL et al., 2013; VANG et al., 2011). 

Alguns autores demonstraram que o resveratrol oferece proteção substancial contra os 

danos causados pela exposição à radiação UVB, por intermédio de suas propriedades 

antioxidantes. Os efeitos quimiopreventivos, proporcionados pelo resveratrol na pele, foram 

relacionados à inibição da survivina, um membro da família das proteínas inibidoras da 

apoptose e dos eventos associados a este efeito (AZIZ, AFAQ, AHMAD, 2005). Uma 

significante inibição na incidência do tumor e um atraso no início da tumorigênese foram 

evidenciados em animais que receberam tratamento tópico com resveratrol (25 ou 50 µM) antes 

ou após a exposição à radiação ultravioleta (AZIZ et al., 2005). Com base nestes trabalhos, os 

autores propuseram que é possível formular produtos cosméticos como protetores solares ou 

outros produtos de uso tópico contendo resveratrol, com vistas à prevenção do câncer de pele e 

de outras condições, que podem ser causados pela radiação UV. 

Um dos maiores desafios, atualmente enfrentados pelos pesquisadores, é a baixa 

biodisponibilidade in vivo do RES quando administrado por via oral. Em mamíferos, esta 

substância sofre rápida metabolização hepática e intestinal, em torno de 30 a 60 minutos após 

a sua administração (COTTART et al., 2010; NDIAYE et al., 2011). 

Conforme Nemen (2010), a liberação tópica do resveratrol, por meio de cremes e 

séruns, constitui alternativa à baixa biodisponibilidade via administração oral. Estudos de 

permeabilidade cutânea ainda não evidenciam resultados concretos quanto à obtenção de 

concentrações terapêuticas desta substância na pele, sugerindo que outros sistemas de liberação 

possam ser testados com o intuito de potencializar a permeação cutânea e obter preparações 

eficazes para tratamentos. Um caminho para a solução do problema de biodisponibilidade do 

resveratrol, aplicado topicamente para alterações de pele envolvendo à melanogênese, é 

incorporá-lo em cremes e óleos como micropartículas que prolongam sua liberação na pele. O 

inconveniente desta alternativa é que ela reduz a quantidade de resveratrol disponível para 
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permear na pele, mas o uso de tensoativos não iônicos em nanosuspensões mostrou-se eficaz 

(NDIAYE et al, 2011). 

O desenvolvimento de sistemas micrométricos ou nanométricos pode ser uma 

alternativa interessante para explorar as propriedades desta substância (NEMEN; SENNA, 

2011). 

 

 

3.6 Fotoproteção 

 

A prevenção e/ou minimização de fotodanos na pele humana requer prática regular 

de cuidados físicos e cosméticos concomitantemente. As medidas mais recomendadas pelos 

especialistas, como forma de se proteger dos raios UV são: restringir a luz solar (tempo, horário 

de exposição), usar roupas, acessórios e protetores solares (BARON; KIRKLAND; 

DOMINGO, 2008). Análises microtopográficas da pele de voluntários na Austrália mostraram 

retardo de 24% no envelhecimento cutâneo no grupo que tinha uma rotina diária do uso de 

protetor solar de amplo espectro, comparado aos usuários facultativos (HUGHES et al., 2013). 

Segundo Flor, Davolos e Corrêa (2007), o fotoprotetor tópico é uma associação de 

filtros solares em um veículo (loções hidroalcoólicas ou emulsionadas, cremes e géis), podendo 

ter em sua composição substâncias naturais e sintéticas combinadas, com habilidade de filtrar 

a radiação UV (BALOGH et al., 2011; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA (ANVISA), 2012) e retardar danos cutâneos do fotoenvelhecimento e da 

fotocarcinogênese, causados pela exposição solar crônica (BALOGH et al., 2011; JAIN; JAIN, 

2010).  

É considerado um bom agente de proteção solar o produto que consegue absorver um 

amplo espectro de ondas UVA e UVB, de maneira eficiente e segura, a fim de proteger, prevenir 

e reparar possíveis danos celulares e genéticos (REYES; VITALE, 2013). Os flavonoides e os 

ácidos hidroxicinâmicos encontram-se na linha de frente dos antioxidantes naturais, capazes de 

absorver a radiação UV (KOLB et al., 2003). Sendo assim, compostos fenólicos extraídos das 

uvas podem ser uma estratégia interessante na otimização do fator de proteção solar (JAIN; 

JAIN, 2010). 
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3.7 Fator de Proteção Solar (FPS) 

 

De acordo com Araújo e Souza (2008), a eficácia de um protetor solar é medida em 

função de seu fator de proteção solar (FPS), o qual indica quantas vezes o tempo de exposição 

ao sol, sem o risco de eritema, pode ser aumentado com o uso do protetor. O FPS é aplicado 

exclusivamente às radiações UVB, pois estas são as causadoras de eritemas.  

O FPS é um sistema de classificação numérico que indica o grau de proteção oferecido 

pelos produtos de proteção solar. É definido pela razão que compara o tempo necessário para a 

radiação ultravioleta provocar uma dose mínima eritematosa (DME), numa pele protegida com 

filtro solar, em relação à DME na mesma pele não protegida (TEIXEIRA, 2012). 

Os métodos in vitro descritos na literatura científica (MANSUR et al., 1986; DIFFEY, 

1997; SPRINGSTEEN et al, 1999), têm como vantagem a segurança de não ser preciso a 

utilização de voluntários humanos para a determinação do FPS, pelo fato desse apresentarem 

dificuldades como: planejamento cuidadoso, tempo longo e volume dos voluntários para serem 

realizados, além de serem problemáticos para determinar altos valores de FPS. Tais métodos 

de determinação do FPS in vitro estão sendo desenvolvidos e aperfeiçoados, onde é empregada 

a espectrofotometria na região do UV para a avaliação das formulações. (COELHO, 2005) 

Segundo Nascimento et. al. (2014), os valores de FPS comuns, comerciais, podem 

variar de 6 a 50, podendo chegar a 100 para casos específicos.  

O método desenvolvido por Mansur et al. (MANSUR et al., 1986) demonstrou ser 

eficaz e rápido, além de apresentarem uma boa correlação com os resultados in vivo, já tendo 

sido utilizado em outros trabalhos (BALOGH et. al., 2011a; GARCIA, 2001). Mede-se a 

absorbância de uma solução da formulação em vários comprimentos de onda (290, 295, 300, 

305, 310, 315 e 320nm) e aplica-os na Equação 1 apresentada a seguir: 

 

𝐹𝑃𝑆 = 𝐹𝐶 . ∑ .  𝐸𝐸 (𝜆). 2 .  𝐼(𝜆). 𝐴𝑏𝑠 (𝜆) 320
290 (Equação 1) 

 

Onde: FC = fator de correção (= 10), determinado de acordo com dois filtros solares de FPS 

conhecidos de tal forma que um creme contendo 8% de homossalato resultasse no FPS 4; 

EE (λ) = efeito eritematógeno da radiação solar em cada comprimento de onda (λ);  

I (λ) = intensidade da radiação solar em cada comprimento de onda (λ);  

Abs (λ) = leitura da absorbância obtida da amostra em cada comprimento de onda (λ).  

Sendo que o produto entre o efeito eritematógeno (EE) e a intensidade da radiação (I) 

é constante em cada comprimento de onda. 
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É válido ressaltar que, segundo a RDC nº 30 de 1 de junho de 2012 os métodos 

preconizados para a determinação do fator de proteção solar (FPS) são métodos in vivo, porém, 

na fase de desenvolvimento da formulação de fotoprotetores, pode-se utilizar métodos in vitro 

para avaliar o FPS da formulação (ANVISA, 2012). 
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ARTIGO I 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E FATOR DE PROTEÇÃO 

SOLAR DO EXTRATO DO RESVERATROL DAS BAGAS E PARTES DA UVA DA 

CULTIVAR ISABEL PRECOCE (Vitis labrusca L.) CULTIVADA NO CERRADO 

GOIANO, DURANTE SEU DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO. 

 

RESUMO 

 

Uvas são consideradas excelentes fontes de compostos fenólicos, quando comparadas a outros 

vegetais; porém, a grande diversidade entre as cultivares resulta em frutos com diferentes 

características, tanto de sabor quanto de coloração, o que, certamente, está associado com o 

conteúdo e o perfil de compostos polifenólicos. Dentre estes compostos encontra-se o trans-

resveratrol, molécula que apresenta atividades antioxidantes, anticancerígenas e 

cardioprotetoras. O resveratrol está presente na uva, bem como em suas partes (casca, polpa e 

semente), tornando-se fundamental a avaliação dos níveis desta substância da cultivar Isabel 

Precoce. A quantificação foi realizada mediante extração e análise cromatográfica em HPLC, 

com padrão externo. Os resultados obtidos relacionaram o conteúdo de trans-resveratrol 

extraído nas bagas e partes das uvas. Foi avaliado a atividade antioxidante por DPPH, ABTS e 

FRAP e confirmado, por meio de ensaio in vitro, a atividade fotoprotetora do extrato 

concentrado de resveratrol mediante a técnica espectrofotométrica. Os resultados da 

caracterização analítica do extrato, por HPLC, permitiram sua identificação qualitativa e 

quantitativa, indicando o método utilizado como adequado para extrair o resveratrol da amostra. 

Os compostos antioxidantes apresentaram maior atividade no fruto maduro, aos 80 DAA, onde 

a maior atividade antioxidante foi obtida pelos extratos metanólicos de resveratrol da casca 

pelos métodos DPPH, FRAP e ABTS. Para confirmar a atividade fotoprotetora do resveratrol, 

procedeu-se à realização do ensaio in vitro, resultando no FPS>8, maior que o indicado pela 

legislação brasileira, que é de no mínimo 6, o que demonstra que o extrato do resveratrol da 

uva Isabel precoce mostrou-se capaz de incrementar o Fator de Proteção Solar (FPS) de 

formulações cosméticas. 

 

 

Palavras-chave: Uva, resveratrol, atividade antioxidante, Fator de Proteção Solar. 
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ABSTRACT 

 

Grapes are considered excellent sources of phenolic compounds when compared to other 

vegetables; however, the great diversity among the cultivars results in fruits with different 

characteristics, both flavor and color, which is certainly associated with the content and the 

profile of polyphenolic compounds. Among these compounds is trans-resveratrol, a molecule 

that has antioxidant, anticancer and cardioprotective activities. Resveratrol is present in the 

grape, as well as in its parts (bark, pulp and seed), making it fundamental to evaluate the levels 

of this substance of the cultivar Isabel Precoce. The quantification was performed by extraction 

and HPLC analysis, with external standard. The results obtained correlated the extracted trans-

resveratrol content in the berries and parts of the grapes. The antioxidant activity was evaluated 

by DPPH, ABTS and FRAP and confirmed by in vitro assay the photoprotective activity of the 

concentrated extract of resveratrol by the spectrophotometric technique. The results of the 

analytical characterization of the extract, by HPLC, allowed its qualitative and quantitative 

identification, indicating the method used as an adequate to extract resveratrol from the sample. 

The antioxidant compounds presented higher activity in the mature fruit at 80 DAA, where the 

highest antioxidant activity was obtained by the methanolic extracts of bark resveratrol by the 

DPPH, FRAP and ABTS methods. In order to confirm the photoprotective activity of 

resveratrol, the in vitro test was carried out, resulting in FPS> 8, higher than that indicated by 

Brazilian legislation, which is at least 6, which shows that the resveratrol extract of the Isabel 

grape precocious was able to increase the Sun Protection Factor (SPF) of cosmetic formulations. 

 

 

Keywords: Grape, resveratrol, antioxidant activity, Solar Protection Factor. 
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4.1 Introdução 

 

As uvas são frutos importantes por possuírem, em sua estrutura, vários compostos 

orgânicos, como flavonoides e taninos, os quais são compostos polifenólicos que fazem parte 

de uma importante classe de metabólitos secundários, presentes em abundância nos vegetais. 

Tais compostos são considerados antioxidantes (ANGELO, JORGE, 2007).  

As cultivares de uva diferenciam-se por apresentarem características distintas, entre as 

quais estão não apenas a capacidade de formarem compostos orgânicos específicos, mas 

também por mostrarem maior habilidade em produzir quantidades peculiares desses 

constituintes. Assim, as partes das uvas (cascas, polpas e sementes) que são tidas como resíduos 

sólidos do processamento da uva para a produção de sucos e vinhos, poderão conter diferentes 

concentrações em relação aos polifenois e antioxidantes funcionais presentes nesses resíduos 

(RIBEIRO, 2016). Desse modo, vários são os produtos derivados da uva que geram resíduos 

industriais que podem ser utilizados na fabricação de cosméticos em geral e fotoprotetores, 

principalmente pelo seu potencial antioxidante e ação antissolar (CAMPOS, 2005). 

A exposição aos raios ultravioletas é de fundamental importância para a formação de 

vitamina D, para a elevação do estado de humor dos indivíduos, além de trazer outros 

benefícios. Porém, isso também pode representar sérios riscos à saúde quando o indivíduo se 

expõe de forma desprotegida aos altos índices de radiação ultravioleta nos horários de sua maior 

incidência. Os problemas decorrentes da exposição inadequada compreendem desde a 

possibilidade do desenvolvimento de carcinomas até a formação de radicais livres e do 

envelhecimento celular (BALOGH et. al., 2011) 

Para se evitar que esses radicais se acumulem, é importante o uso de filtros solares, os 

quais são capazes de absorver, refletir ou refratar a radiação ultravioleta, protegendo a pele da 

exposição solar e, consequentemente, evitando possíveis problemas como queimaduras, 

edemas ou até mesmo o câncer de pele (VIOLANTE et. al., 2009). Por isso, uma das tendências 

de mercado é o desenvolvimento de produtos cosméticos com maior número de componentes 

de origem vegetal, como plantas ricas em polifenois, uma vez que estes podem apresentar uma 

ação antisolar baseada na sua capacidade de absorção dos raios ultravioleta (MILESI; 

GUTERRES, 2002). Essa propriedade tem sido alvo de vários estudos científicos que buscam 

alternativas naturais com potencial para a fotoproteção, além de contribuir para a exploração de 

forma racional da biodiversidade brasileira (NASCIMENTO, 2014). 

Com base no exposto, o presente estudo teve como objetivo extrair o resveratrol, a 

partir das bagas das uvas e suas partes (casca, polpa e semente) durante seu desenvolvimento 
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fisiológico e posterior quantificação desse composto por HPLC, verificando a atividade 

antioxidante dos extratos por DPPH, ABTS e FRAP, bem como o Fator de Proteção Solar. 

 

 

4.2 Material e métodos 

 

4.2.1 Área experimental e coleta dos frutos 

O presente trabalho foi realizado, utilizando frutos de uvas da variedade Isabel 

Precoce, cultivados na Vinícola Goiás, localizada na cidade de Itaberaí, estado de Goiás, sob as 

coordenadas geográficas de latitude 16° 2'23.22"S longitude 49°46'52.84"O, região marcada 

pelo clima tropical. 

As uvas da cultivar Isabel Precoce foram conduzidas em sistema de latada, em 

espaçamento 2,5 x 2,5m entre plantas e fileiras, sob irrigação por microaspersão. Foram 

marcados 150 exemplares da espécie, homogêneos quanto ao porte e produtividade, dispostas 

em quatro fileiras, totalizando 600 plantas. O sexto ciclo produtivo teve início após a poda de 

frutificação realizada em março de 2017. Os frutos foram marcados por ocasião da antese com 

fios de lã de cores distintas, em posições diferenciadas nas plantas.  

Logo após a antese, os frutos foram colhidos de dez em dez dias até oitenta dias, 

armazenados em embalagem térmica e transportados até o Laboratório de Análise de 

Alimentos, na Escola de Agronomia, da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG). 

Os frutos foram lavados com água corrente, para a retirada das sujidades advindas do 

campo e, em seguida, foram separados do engaço. Os frutos com até 50 dias após a antese 

(DAA) foram congelados em nitrogênio líquido e armazenados em freezer doméstico a -20ºC 

para preservar a amostra. Já os frutos com mais de 50 DAA foram esmagados manualmente 

para separação da polpa, semente e casca e, em seguida, congelados separadamente em 

nitrogênio líquido e armazenados em freezer a -20ºC até o processo de liofilização. Esse 

processo de separação só pode ser realizado com os frutos com mais de 50 DAA pois foi quando 

os mesmos já estavam entrando na fase de amadurecimento, o que facilitou o processo.  

As amostras de uvas congeladas, bem como suas partes separadas (casca, polpa e 

sementes), foram inseridas no liofilizador Telstar, modelo Lyoquest, dando início ao processo 

de secagem. A liofilização ocorreu em batelada em virtude da grande quantidade de amostras a 

serem secas, com duração média de 5 dias, com temperatura da câmara de secagem de -50ºC. 
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4.2.2 Análises 

As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Química e Bioquímica de 

Alimentos e no Laboratório de Nanotecnologia, ambos localizados na Faculdade de Farmácia 

da Universidade Federal de Goiás – UFG. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

4.2.2.1 Extração do resveratrol e quantificação 

As extrações do resveratrol foram realizadas segundo o protocolo citado por Liu et. al. 

(2012), com adaptações, empregando os solventes metanol e acetato de etila. Inicialmente 

pesou-se 1 g da amostra liofilizada (uvas inteiras e suas partes, sendo semente, casca e polpa), 

procedeu-se à maceração e após, foram adicionadas 5 mL de solução solvente de metanol e 5 

mL de acetato de etila em cada tubo. O resveratrol foi extraído no escuro por 24 horas à 

temperatura ambiente. Após esse período foi centrifugado em centrífuga (Sigma, 3-18K) a 1000 

rpm por 15 min. O líquido sobrenadante foi evaporado até secagem em evaporador rotativo 

(Tecnal, TE-210) à temperatura de 30ºC. O resveratrol seco foi suspenso em 2 mL de metanol 

e congelado à -18ºC.  

Os extratos preparados foram analisados em cromatógrafo líquido de alta eficiência 

(CLAE, Shimadzu, LC-20A), equipado com detector UV-VIS e coluna Agilent Zorbax SB-C18 

de 250mm de comprimento por 4,6mm de diâmetro interno e 5µm de diâmetro de partícula 

segundo método de Seferin et al. (2000), com modificações. A análise foi realizada em 

comprimento de onda fixado em 306nm, volume de injeção das amostras de 20µL e tempo de 

corrida de 18 minutos. 

Para a fase móvel foi utilizado o sistema gradiente composto por ácido trifluoroacético 

0,1% (Canal A) e metanol (Canal B) com fluxo de 0,5mL/min. O resveratrol das amostras foi 

identificado por comparação com o padrão farmacêutico, de acordo com seu espectro de UV 

visível (306nm) e pelo tempo de retenção. O gradiente usado para identificação foi: 0min: 70% 

A e 30% B; 15min: 20% A e 80% B; 18min: 70% A e 30% B, onde o solvente A é o ácido 

trifluoroacético 0,1% e o solvente B é o metanol. 

O resveratrol foi identificado de acordo com sua ordem de eluição e por comparação 

de seu tempo de retenção com o do padrão puro (Sigma). A quantificação foi realizada pelo 

método de padrão interno, por meio da correlação da área (mAU*s) do pico de resveratrol à 

curva padrão, realizada a partir de seis pontos com concentrações de 0,01 a 0,08 mg/mL de 

resveratrol.  

As análises de extração e quantificação foram feitas em triplicata. O resultado foi 

expresso em mg.mL-1. 
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4.2.2.2 Atividade Antioxidante 

Os extratos concentrados de resveratrol foram preparados para cada fase do 

desenvolvimento da uva e suas partes. Estes foram armazenados em vidros âmbar em freezer à 

-20ºC e utilizados para análises de atividade antioxidante pelos métodos ABTS, FRAP e DPPH.  

 

4.2.2.2.1 ABTS  

A atividade antioxidante pelo método ABTS+ [2,2-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-

6- sulfonic acid) foi realizada, conforme a metodologia descrita por Rufino et al. (2007). A 

leitura foi realizada a 734 nm, e o metanol foi utilizado como branco. Como referência, utilizou-

se o Trolox, um antioxidante sintético análogo à vitamina E, nas concentrações de 100 a 

2000μM. Os resultados foram expressos em μM trolox por g de amostra (atividade antioxidante 

equivalente ao Trolox). 

 

4.2.2.2.2 FRAP 

A metodologia do poder redutor dos íons de ferro foi realizada como descrito por 

Rufino et al. (2006). Construiu-se a curva padrão com soluções de sulfato ferroso, nas 

concentrações de 500,0 a 2000,0 μM. As absorbâncias das amostras foram lidas a 595 nm e os 

resultados foram expressos em μM de sulfato ferroso por g de amostra. 

 

4.2.2.2.3 DPPH 

 A atividade antioxidante foi fundamentada na extinção da absorção do radical 2,2 – 

difinil-1-picril hidrazil (DPPH 60 μM), de acordo Rufino et al. (2007) a um comprimento de 

onda de 517 nm, em espectrofotômetro marca Rayleigh UV – 1800, em triplicata. Os resultados 

foram expressos na quantidade de antioxidante necessária para decrescer a concentração inicial 

de DPPH em 50% (Equação 2). 

 

IC 50 = 
50%∗200𝜇𝑔

% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜
 (Equação 2) 

 

% descoloração DPPH = (1 −  (
𝐴𝐵𝑆 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎−𝐴𝐵𝑆 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝐵𝑆 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜 𝐷𝑃𝑃𝐻
)) * 100 (Equação 3) 
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4.2.2.3. Determinação do fator de proteção solar (FPS) das frações 

Para determinar o fator de proteção solar (FPS) foram realizados ensaios diretos sem 

diluição prévia à 0,2 mg/ml, adaptando-se técnica preconizada em literatura (MANSUR et al., 

1986). O ensaio direto referiu-se à leitura dos extratos brutos concentrados, após filtração, em 

espectrofotômetro acoplado a um computador, utilizando cubetas de quartzo, nos 

comprimentos de onda que compreendem 290 nm a 320 nm, sendo feitas as leituras de 5 em 5 

nm. Posteriormente, foi realizado o cálculo preliminar de FPS, pelo método de Mansur et. al 

(1986), utilizando a Equação 4 e os valores descritos na Tabela 1. Com isso, foi possível 

verificar qual o extrato de maior interesse no que se refere à absorção na região ultravioleta. Foi 

utilizado o metanol como branco e o experimento realizado em triplicata. 

 

𝐹𝑃𝑆 = 𝐹𝐶 . ∑ .  𝐸𝐸 (𝜆). 2 .  𝐼(𝜆). 𝐴𝑏𝑠 (𝜆) 320
290 (Equação 4) 

 

Onde: FC = fator de correção (= 10);  

           EE (λ) = efeito eritematógeno da radiação solar em cada comprimento de onda (λ);  

           I (λ) = intensidade da radiação solar em cada comprimento de onda (λ);  

           Abs (λ) = leitura da absorbância obtida da amostra em cada comprimento de onda (λ). 

 

Tabela 1. Relação entre o efeito eritematogênico e a intensidade da radiação em cada comprimento de onda 

(MANSUR et. al., 1986). 

Comprimento de onda 𝝀 (nm) EE (𝝀) x I (𝝀) 

290 0,0150 

295 0,0817 

300 0,2874 

305 0,3278 

310 0,1864 

315 0,0839 

320 0,0180 

Total 1,0000 

 

 

4.3 Análise Estatística 

 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC) 

constituído por oito períodos de coleta (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 DAA). 

As análises dos extratos concentrados de resveratrol das uvas foram realizadas em 

triplicata. Os dados da análise de atividade antioxidante foram submetidos à análise de variância 
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(ANOVA), seguido de teste de Tukey a 5% de probabilidade com o auxílio do programa SISVAR 

(FERREIRA, 2010) e regressão por R. Os resultados das análises de FPS foram expressos como 

média ± desvio padrão (n = 3). 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. Desenvolvimento fisiológico 

 

O desenvolvimento fisiológico da uva, da variedade Isabel precoce compreendeu o 

período de 4 de maio de 2017 a 13 de julho de 2017, totalizando 80 dias após a antese (DAA). 

O crescimento da baga da uva compreendeu em 50 DAA, o que demonstra o crescimento 

progressivo em relação à massa e diâmetro dos frutos. Tais resultados estão em conformidade 

com o estudo realizado por Ribeiro et al. (2013), quando o ponto ideal de colheita das uvas 

‘Isabel Precoce’ ocorreu aos 80 dias após a antese, para as condições do Submédio do Vale do 

São Francisco. 

 

 

5.2 Extração do resveratrol por Cromatografia Líquida de Alta Densidade (HPLC) 

 

Para construção da curva de calibração foram injetadas seis concentrações diferentes 

no intervalo de 0,01 a 0,08 mg.mL-1. Cada concentração foi injetada em triplicata, para 

comprovação das áreas obtidas. Um cromatograma com a concentrações do padrão (Figura 7) 

foi elaborado para uma melhor visualização do tempo em que ocorreu o pico de trans-

resveratrol e das áreas relativas ao padrão. 
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Figura 7. Cromatograma referente ao padrão de resveratrol com pico no tempo de retenção do composto. 

 

Pode-se observar que o pico relativo ao padrão de resveratrol foi obtido num intervalo 

de tempo entre 15 e 17 minutos como mostra a Figura 7, com tempo de retenção de 15,687 

minutos do trans-resveratrol e limite de detecção e quantificação de 0,004 e 0,02 mg.mL-1, 

respectivamente.  

Esses dados estão de acordo com o estudado por Machado e Guedes (2015) quando 

obtiveram um pico do padrão de resveratrol no mesmo intervalo de tempo mesmo utilizando 

metodologia de extração diferente à estudada. Em contrapartida, Sun et al. (2006) obtiveram 

um pico do padrão de resveratrol em 21,7 minutos, porém o mesmo utilizou metodologia de 

extração e quantificação do resveratrol diferente. 

Os dados médios coletados para cada ponto estão listados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Dados obtidos para construção da curva de calibração para determinação da concentração do resveratrol 

pelo método de extração utilizado. 

Concentração (mg.mL-1) Área (mAU.min-1) 

0,01 164864510,0 

0,02 328093163,0 

0,03 533857710,7 

0,05 803694369,0 

0,06 1013553353,0 

0,08 1263873803,0 

 

A validação da curva de calibração foi feita mediante regressão linear apresentada na 

Figura 8. 

t-RESVERATROL 
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Figura 8. Curva de calibração do padrão resveratrol para determinação da concentração do composto pelo método 

de extração utilizado. 

 

De acordo com a curva de calibração obtida, o valor do coeficiente de correlação 

correspondente a mesma foi de R² = 1,00. Segundo Skoog et al. (2006), quanto mais próximo 

o coeficiente estiver da unidade, melhor o modelo linear explica as variações de y (áreas das 

bandas) e, portanto, podemos considerar que o modelo linear avaliado está de acordo e se pode 

utilizar sua equação para determinação de concentrações de trans-resveratrol com áreas dentro 

do intervalo estudado. 

Na figura 9 está apresentada a sobreposição dos cromatogramas (A-D) referentes aos 

diferentes tempos de desenvolvimento fisiológico da uva, para uma melhor visualização do 

tempo em que ocorre o pico de trans-resveratrol. 

 



57 

 

 

 

 

 

Minutos

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

m
A

U

-250

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

m
A

U

-250

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Minutos 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

m
A

U
 

-250 

0 

250 

500 

750 

1000 

1250 

1500 

1750 

2000 

m
A

U
 

-250 

0 

250 

500 

750 

1000 

1250 

1500 

1750 

2000 

        60 DAA 

        70 DAA 

        80 DAA 

R
E

S
V

E
R

A
T

R
O

L
 

A 

B 

       10 DAA 

       20 DAA 

       30 DAA 

       40 DAA 

       50 DAA 

R
E

S
V

E
R

A
T

R
O

L
 



58 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sobreposição dos cromatogramas referentes aos extratos de: uvas inteiras de 10 a 50 DAA (A); de 

sementes de uvas de 60 à 80 DAA (B); de cascas de uvas de 60 à 80 DAA (C); de polpas de uvas de 60 à 80 DAA 

(D). 
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O t-resveratrol não foi identificado nos extratos das uvas inteiras com 10, 20, 30, 40 e 

50 DAA (Cromatograma A). Tal fato pode ser explicado por Montealegre et al. (2006) e 

Hatzidimitriou et al. (2007), os quais afirmam que a quantidade de compostos fenólicos 

aumenta ao longo do desenvolvimento fisiológico da fruta e, que a concentração desses 

compostos depende da variedade de videira e é influenciada por fatores ambientais e vitícolas.  

O mesmo composto fenólico foi identificado somente nos extratos das sementes e 

cascas das uvas com 60, 70 e 80 DAA (Cromatogramas B e C), porém somente foi possível 

quantificá-lo no extrato da casca da uva com 80 DAA, obtendo-se 0,014 mg.mL-1, com tempo 

de retenção de 15,673 minutos. Tal fato está de acordo com o estudo realizado por  Lamuela-

Raventós et. al. (2001), que salienta a presença de t-resveratrol na casca, local onde é sintetizado 

e onde se concentra a maior quantidade da substância. Os valores relatados em cascas de uvas 

brancas e tintas, de Vitis vinífera, variaram entre 1,1 e 12,3 mg.100 g -1 em base seca, sendo 

maiores nas cascas de uvas tintas maduras. 

Sementes e cascas de uvas das variedades Chardonnay, Muscadine e Merlot foram 

analisadas por HPLC, sendo encontradas maiores concentrações desse composto nas cascas do 

que nas sementes (YILMAZ e TOLEDO, 2004b). Farhadi et al. (2016) analisaram a presença 

de compostos fenólicos em extratos de uvas (bagas e suas partes), de seis variedades diferentes 

e encontraram maior concentração de resveratrol na casca para todas as variedades (9,5; 9,2; 

22,4; 18,7; 29,8 e 21,4 µg.g-1).  

Sun et. al. (2006) obtiveram concentração de t-resveratrol superior às obtidas neste 

estudo em sementes (0,58mg de resveratrol.mL-1), com sementes da variedade Castelão (Vitis 

vinifera), mas como a maioria dos estudos com resveratrol refere-se a vinhos e sucos de uva, 

além de estudos que salientam a presença de resveratrol na casca, local onde é sintetizado e 

onde se encontra a maior quantidade desta substância (ABE et al., 2007), a baixa concentração 

de resveratrol, observada neste estudo parece, ainda assim, ser interessante, visto a escassez de 

trabalhos que citam a presença de resveratrol em sementes de uva. Outro fator que se deve levar 

em conta é que segundo Iacopini et. al. (2008), está confirmado que o conteúdo de resveratrol 

é altamente dependente da variedade de uva avaliada. 

Uma combinação de origem geográfica, variedade e métodos de cultivo parecem afetar 

a concentração de resveratrol em bagas. A concentração de resveratrol aumenta durante o 

amadurecimento do fruto, sendo praticamente indetectável em bagas imaturas (DU et al., 2012), 

logo o grau de maturação das uvas e suas diferentes partes avaliadas neste estudo está associado 

ao aumento da concentração de resveratrol.  
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Em resumo, muitas das diferenças observadas nos resultados de quantificação do t-

resveratrol podem ser devidas a diversos fatores como clima, déficit hídrico da planta, 

variedade, grau de maturação da uva ou vigor vegetativo da planta, ou até do método extrativo 

utilizado (MONTEALEGRE et al., 2006; GÓMEZ-ALONSO et al.; 2007). 

 

 

5.3 Determinação da atividade antioxidante 

 

Para mensurar a capacidade antioxidante existem diferentes metodologias, no entanto 

há a necessidade de aplicá-las concomitantemente devido não somente a complexidade das 

amostras em relação à presença de compostos com diferentes solubilidades, mas também, 

devido sua reação sobre diferentes sistemas oxidativos. Os métodos de avaliação da capacidade 

antioxidante podem diferir em relação ao mecanismo de reação, no que se refere às espécies-

alvo, às condições em que ocorre a reação e na forma de expressar os resultados (PRIOR; 

XIANLI; SCHAICH, 2005). 

Além disso, segundo Pinelo et al. (2005) e Pérez-Jiménez e Saura-Calixto (2006), 

alguns fatores podem influenciar a determinação da capacidade antioxidante porque podem 

afetar a transferência de elétrons e a transferência de átomos de hidrogênio, entre eles, tem-se 

o tipo de solvente utilizado na extração dos compostos e a sua polaridade, a temperatura e o 

tempo de extração, a razão massa/volume e a matriz vegetal avaliada. No caso do solvente, de 

acordo com Sharma e Bhat (2009), o metanol apresenta maior sensibilidade quando comparado 

a outros solventes, tais como o álcool etílico, a acetona e o acetato de etila. Por este motivo, 

para a avaliação da capacidade antioxidante das bagas e suas partes (casca, polpa e sementes), 

ao longo do seu desenvolvimento fisiológico por meio dos métodos DPPH, ABTS e FRAP, 

utilizou-se o metanol como solvente de extração. 

O método fotocolorimétrico do DPPH tem sido muito utilizado para avaliar a atividade 

antioxidante (HIDALGO et al., 2010) de substâncias químicas, como as presentes nas uvas. Os 

resultados obtidos foram expressos com base na concentração eficiente ou efetiva (IC50), cujo 

valor representa a quantidade de antioxidante necessária para diminuir a concentração inicial 

do reagente DPPH em 50%. Conforme Sousa (2007), quanto maior o consumo de DPPH por 

uma amostra, menor será a sua IC50 e maior será a atividade antioxidante. 

O método DPPH é amplamente utilizado por ser rápido, simples, estável e barato em 

comparação com outros métodos. Os resultados referentes ao método DPPH estão apresentados 

na Figura 10, nos quais foi possível perceber que entre 10 e 50 DAA, os valores referentes ao 
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IC50 foram diminuindo ao longo do desenvolvimento da uva, havendo diferença significativa 

ao nível de 5% para essa variável. Em 60,70 e 80 DAA nas partes separadas da uva (casca, 

polpa e semente), o comportamento da atividade antioxidante foi parecido com os tempos 

anteriores, quando se tinha a baga inteira, quando também ocorreu o decréscimo dos valores de 

IC50 ao longo do desenvolvimento fisiológico, havendo diferença significativa entre eles, o que 

condiz com a literatura. Os menores valores de IC50 foram 4421,33, 228,44, 3048 e 2490,33 

mg.L-1 para 50 DAA nas bagas, 80 DAA na casca, 80 DAA na polpa e 80 DAA na semente, 

respectivamente, sendo o extrato com 80 DAA na casca com a maior atividade antioxidante. 

 

Figura 10. Resultados obtidos da atividade antioxidante dos extratos de resveratrol das bagas inteiras e suas partes 

(casca, polpa e semente) ao longo do desenvolvimento fisiológico, por meio da análise de DPPH. 

 

Souza et al (2012) relataram, também, a alta atividade antioxidante de uvas do tipo 

Niágara. Abe et al (2007), obtiveram resultado satisfatório da atividade antioxidante (7,6µg.mL-

1) de amostras de uvas do tipo Niágara rosada. Farhadi et. al. (2016) obtiveram, nos extratos da 

casca, a maior atividade antioxidante dentre todos os extratos metanólicos das seis variedades 

de uvas analisadas, tendo valores de IC50 variando de 0,49 a 1,20 mg.mL-1. 

Xu et. al. (2010) também obtiveram maior atividade antioxidante em extratos de cascas 

de nove variedades de uvas quando comparados aos extratos das sementes das mesmas espécies. 

O valor de IC50, relatado por Santos et al. (2011), variou de 9,26 para 148,59 para extratos de 

acetato de etila, 43,36–257,19 para extratos de butanol, 17,17-334,74 para extratos de metanol 

e 65,88-400 µg.mL-1 para extratos de hexano, de uvas das variedades Vitis labrusca e V. 

vinifera. 
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O mecanismo da reação entre os antioxidantes nas cascas de uva e o reagente DPPH, 

depende do número de grupos hidroxilas presentes nos polifenóis e antocianinas presentes 

nestas cascas (BONDET, et al., 1997). Quanto mais intensa a coloração da uva, mais 

interessante se torna do ponto de vista funcional, já que as uvas de coloração escura 

apresentaram maior conteúdo de compostos fenólicos e capacidade antioxidante (ABE et al, 

2007). 

As diferenças entre os resultados obtidos nesse estudo e os encontrados na literatura 

podem ser associadas, não somente pela diferença entre a procedência (local de cultivo), as 

diferentes espécies, a presença de luz e oxigênio que afetam a absorbância do DPPH, mas, 

também, podem estar relacionadas à presença dos compostos fenólicos como flavonoides 

específicos que não reagem com o DPPH. 

Outro método aplicado para estimar a capacidade antioxidante foi o método ABTS que 

se baseia na captura do radical 2,2-azino-bis (3- etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS• 

+) que pode ser gerado por meio de uma reação química com persulfato de potássio (RE et al., 

1999). O ABTS, também, é um radical sintético assim como o DPPH, entretanto, é mais versátil 

porque tem como vantagens a reação com compostos hidrofílicos e lipofílicos, assim como 

pode ser aplicado em soluções, tanto com solventes aquosos quanto orgânicos, além de poder 

reagir com compostos em uma ampla faixa de pH (HADDOUCHI et al., 2014). Os resultados 

obtidos, por meio do método ABTS, estão apresentados na Figura 11, e foram expressos µM.g-

1. 

 

Figura 11. Resultados obtidos da atividade antioxidante dos extratos de resveratrol das bagas inteiras e suas partes 

(casca, polpa e semente) ao longo do desenvolvimento fisiológico, por meio da análise de ABTS. 



63 

 

De acordo os resultados obtidos pelo método ABTS, nota-se que o tempo influenciou 

na atividade antioxidante, pois houve diferença estatística entre todos dias após a antese ao nível 

de 5%. Os maiores valores encontrados para cada parte da uva analisada foram 138,42, 2127,9, 

352,04 e 409,62 µM Trolox.g-1 para 50 DAA nas bagas, 80 DAA na casca, 80 DAA na polpa e 

70 DAA na semente, respectivamente, representando as amostras com maior atividade 

antioxidante. 

Xu et. al. (2010) também obtiveram maior atividade antioxidante em extratos de cascas 

de nove variedades de uvas, quando comparados aos extratos das sementes das mesmas 

espécies. Por exemplo, uvas orientais "Sangye" tiveram os maiores valores antioxidantes 

(499,59 µM Trolox.g-1). Rockenbach et al. (2011), em seu estudo sobre compostos fenólicos e 

atividade antioxidante de bagaços da vinificação de uvas tintas, relataram que as variedades 

Cabernet Sauvignon, Bordô, Merlot e Isabel apresentaram, nessa ordem, os maiores valores 

para atividade antioxidante (485.42, 355.06, 318.16 e 193.36), com base no método ABTS com 

resultados expressos em μMol.g-1 de TEAC (atividade antioxidante equivalente ao Trolox). 

Em estudos realizados por Ribeiro (2011), na cultivar ‘Isabel Precoce’, a atividade antioxidante 

foi equivalente aos 77 dias após a frutificação nos dois ciclos de produção, e os resultados 

obtidos foram por volta de 40 µM Trolox. g.-1 nas cascas. 

Segundo Haddouchi et al. (2014), o método ABTS é fracamente correlacionado com 

os polifenois e os taninos. Além disso, os resultados, também, podem ser influenciados pela 

concentração e poder antioxidante da substância avaliada e o tempo de reação. 

Com relação ao método FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power), o mecanismo de 

reação dá-se por transferência de elétrons e baseia-se no poder antioxidante de redução do ferro 

em fluidos biológicos e soluções aquosas de compostos puros. De acordo os resultados obtidos 

por tal método, nota-se que o tempo também influenciou na atividade antioxidante, pois houve 

diferença estatística entre todos os dias após a antese ao nível de 5%. 

Os resultados variaram entre 258,69, 1080,28, 406,27 e 607,36 µM FeSO4.g-1, para 50 

DAA nas bagas, 80 DAA na casca, 80 DAA na polpa e 80 DAA na semente, respectivamente, 

representando as amostras com maior atividade antioxidante, conforme pode ser observado na 

Figura 12, sendo que o extrato da casca com 80 DAA teve a maior atividade antioxidante. 

Em estudo realizado por Xu et. al. (2010), as maiores atividades antioxidantes também 

foram encontradas nas cascas das variedades Vitis orientais que em V. vinifera "Carbernet 

Sauvignon (304,61 µM FeSO4.g-1). Rockenbach et al. (2011), em seu estudo sobre compostos 

fenólicos e atividade antioxidante de bagaços da vinificação de uvas tintas, relataram que as 

variedades Cabernet Sauvignon, Bordô, Merlot e Isabel apresentaram, nessa ordem, os maiores 
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valores para atividade antioxidante (249,46, 208,43, 169,19 e 117,79), com base no método 

FRAP com resultados expressos em μMol.g-1 de sulfato ferroso. 

 

Figura 12. Resultados obtidos da atividade antioxidante dos extratos de resveratrol das bagas inteiras e suas partes 

(casca, polpa e semente) ao longo do desenvolvimento fisiológico, por meio da análise de FRAP. 

 

Segundo Pulido, Bravo e Saura-Calixto (2000), a eficiência antioxidante determinada 

pelo método FRAP depende do potencial redox dos compostos analisados, caracterizado pela 

complexidade de suas moléculas. Além disso, de acordo com Prior, Wu e Schaich (2005) os 

resultados podem variar enormemente, também, dependendo do tempo de análise, porque 

alguns compostos fenólicos reagem lentamente e requerem tempos de reação mais longos para 

a detecção, em torno de 30 minutos. 

Além do exposto, o teor de compostos fenólicos totais (CFT) é um fator importante na 

análise da atividade antioxidante pelo método FRAP, porque há uma relação entre o conteúdo 

de CFT e FRAP descrita em diversos estudos, entre eles o de Anastasiadi et al. (2010), que 

mostraram a elevada correlação entre os resultados de atividade antioxidante pelo método 

FRAP e o conteúdo de compostos fenólicos totais para subprodutos da uva, como as cascas. 

Assim como Katalinic et. al. (2010) e Xu et. al. (2010) que, também, observaram coeficientes 

de correlação significativos entre o FRAP e os resultados para compostos fenólicos totais em 

extratos de casca de uva. Por fim, Lutz, Cajas e Henríquez (2012) concluíram que os valores de 
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FRAP são dependentes do conteúdo de compostos fenólicos, refletindo na capacidade 

antioxidante da amostra analisada. 

Em geral, a capacidade antioxidante dos compostos bioativos depende de três fatores: 

(a) o potencial de quelar metais, porque está fortemente relacionada ao arranjo dos grupos 

hidroxilas e carbonilas ao redor da molécula, (b) a presença de hidrogênio ou elétrons 

substituintes capazes de reduzir os radicais livres, e (c) a capacidade do flavonoide, por 

exemplo, de deslocar o elétron não emparelhado, conduzindo à formação de um radical fenoxil 

estável (MUSIALIK et al., 2009; SHAHIDI, AMBIGAIPALAN, 2015). Deste modo, 

dependendo da natureza química das moléculas antioxidantes, é importante o uso de diferentes 

métodos para fornecer uma estimativa mais precisa para as amostras analisadas. 

 

 

5.4 Determinação do fator de proteção solar (FPS) das frações obtidos pela extração 

 

Foi determinada a capacidade fotoprotetora (FPS) in vitro dos extratos de resveratrol 

das uvas obtidos por meio da mistura dos extratos de 10 a 80 DAA (bagas e suas partes, casca 

polpa e semente), bem como da casca da uva com 80 DAA, como demonstrados na Tabela 3. 

A análise foi realizada por meio de técnica espectrofotométrica, sem diluição prévia, com 

leitura em diferentes comprimentos de onda, conforme metodologia. 

 

Tabela 3. Fator de Proteção Solar obtido pelo método de Mansur et. al. (1986), dos diferentes extratos de 

resveratrol, por meio das leituras das absorbâncias nos comprimentos de onda determinados. 

Valores ponderais Extrato de resveratrol da 

casca da uva Isabel 

Precoce (80 DAA) 

Extrato de resveratrol da uva 

Isabel Precoce obtido pela 

junção dos extratos de 10 a 

50 DAA (bagas) e de 60 a 80 

DAA (casca, polpa e semente) 

λ (nm) EE x I 

290 0,0150 0,2845 1,77160 

295 0,0817 0,2286 1,15857 

300 0,2874 0,1756 0,91390 

305 0,3278 0,1556 0,86747 

310 0,1864 0,1394 0,76147 

315 0,0839 0,1274 0,75100 

320 0,0180 0,1315 0,71323 

Cálculo do FPS 1,6346 8,8602 

*Os resultados obtidos foram expressos em FPS médio. 

 

De acordo os resultados apresentados, foi possível observar que o valor do FPS dos 

diferentes extratos de resveratrol é diferente de zero e crescentes, sendo o maior valor obtido 
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para o extrato referente à união de todos os extratos com diferentes DAA da uva. Apesar do 

FPS do extrato de resveratrol da casca com 80 DAA ter sido maior que zero, não foi suficiente 

para afirmar que o mesmo pode ser utilizado como incremento da capacidade de FPS de 

produtos cosméticos, por possuir FPS menor que 6, que é o mínimo exigido pela legislação 

brasileira para que o produto tenha eficácia de proteção solar.  

Dengo e Ferreira (2017) analisaram o FPS in vitro do extrato do bagaço da uva Isabel 

em diferentes extratos (etanólico, hidroetanólico e aquoso) e obtiveram valores de FPS 7,7, 43,8 

e 10,5, respectivamente. Balogh (2011) analisou o FPS de vários extratos glicólicos em 

formulações a 10%, e a romã (Punica granatum) apresentou em uma diluição de 0,2 mg/mL 

um FPS (0,27 ± 0,06), sendo esse inferior aos do extrato estudado.  

Extratos aquosos a 10% de Achilea milefolium e Sonchus oleraceus apresentaram 

atividade fotoprotetora com valores de FPS de 8 e 6, respectivamente (ROSA et al., 2008), 

valor esse superior ao FPS encontrado para o extrato de Garcinia cambogia a 10%, que foi de 

3,07. Embora este valor seja significativo nesse último estudo, ainda se apresenta inferior ao 

desejável e estabelecido como mínimo aceito pela legislação brasileira, através da RDC nº 30 

de 1 de julho de 2012, que é um FPS de 6.  

Ainda em estudos recentes foram testados vários extratos, porém foi possível verificar 

que somente os extratos de Lycopersicon esculantum e Mentha piperita, apresentaram FPS com 

valores de 6,08 e 8,18, respectivamente (GUPTA, 2013).  

Alguns autores, também, comprovaram que extratos extraídos de plantas ricas em 

flavonoides apresentam um ótimo potencial para a fotoproteção, a exemplo dos estudos com os 

extratos da camomila e da própolis verde e vermelha, com potencial comprovado para 

incremento de FPS.  

Nesse sentido, os resultados obtidos nesse estudo demonstram que é possível se ter um 

extrato do resveratrol da uva Isabel Precoce como incremento da capacidade de FPS de produtos 

cosméticos. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Os métodos extrativo e cromatográfico podem ser considerados promissores e eficazes 

no que diz respeito à extração do resveratrol, pois foi possível sua identificação e quantificação 

nas uvas da variedade Isabel precoce cultivadas no cerrado goiano, tendo a casca com 80 DAA 

a maior concentração do composto. 



67 

 

A atividade antioxidante dos extratos de resveratrol foi maior na casca da uva com 80 

DAA para os três métodos analisados (DPPH, ABTS e FRAP). 

O maior valor encontrado para a análise do Fator de Proteção Solar (FPS) in vitro foi 

no extrato de resveratrol da uva Isabel Precoce obtido por meio da junção dos extratos de 10 a 

80 DAA, representando, assim, uma possibilidade promissora no desenvolvimento de 

formulações cosméticas com atividade fotoprotetora de caráter natural, reduzindo riscos de 

reações alérgicas ou de fotossensibilidade promovida por filtros químicos (orgânicos) 

sintéticos, comumente presente em fotoprotetores. 
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