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Mergulha nos sonhos 

Ou um lema pode ser o teu aluimento 

(as árvores são as suas raízes  

e o vento é o vento) 

Confia no teu coração 

Se os mares se incendeiam 

(e vive pelo amor 

Embora as estrelas andem para trás) 

Honra o passado 

Mas acolhe o futuro 

(…) 

- E.E.Cumming 
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Resumo 

A uva tem sido apontada como uma fonte rica de compostos bioativos, sendo que a sua 

produção é uma das principais atividades económicas do setor agro-alimentar em todo o mundo, 

com mais de 60 milhões de toneladas produzidas anualmente.  

Encontra-se atualmente bem estabelecido na comunidade científica que os vinhos 

desempenham um papel preponderante ao nível da prevenção de algumas doenças do foro 

cardiovascular, associado ao seu conteúdo em compostos bioativos naturais com capacidade 

antioxidante. Estes compostos, podem ser provenientes das partes sólidas do cacho de uva 

(película, grainha e engaço). 

Ao serem geradas grandes quantidades destes sub-produtos, a sua maioria é usada para 

a compostagem ou são descartados em áreas abertas, podendo provocar potenciais problemas 

ambientais e, consequentemente, comprometendo a sustentabilidade económica e a 

competitividade das indústrias vínicas. 

Assim, neste trabalho, foram desenvolvidas novas formas de valorização do engaço de 

uva, baseado na elaboração de licores através da maceração de engaço e, posteriormente, 

avaliou-se o seu conteúdo polifenólico, assim como dos extratos de engaço de uva (Vitis 

vinifera L.) de cinco castas tintas e duas castas brancas, cultivadas na Região Demarcada do 

Douro. Para além do teor em compostos fenólicos, nomeadamente fenóis totais, orto-difenóis 

e flavonóides, analisou-se também a atividade antiradicalar por dois métodos distintos, ABTS.+ 

e DPPH•. 

 Verificaram-se diferenças significativas entre as castas estudadas, quer nos extratos de 

engaço como nos licores, relativamente aos parâmetros avaliados. A análise das diferentes 

castas permitiu verificar que as castas tintas apresentam teores em compostos fenólicos e 

atividade antiradicalar superiores às castas brancas, sendo a casta ‘Tinto Cão’ a mais 

promissora, uma vez que apresentou valores de composição fenólica superiores a todas as castas 

analisadas. 

 

Palavras-chave: Vitis vinifera L., engaço de uva, licores de engaço, compostos polifenólicos, 

atividade antiradicalar 
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Abstract 

Grape has been identified as a rich source of bioactive compounds, and its production 

is one of the main economic activities of the agri-food sector worldwide, with over 60 million 

tons produced annually. 

It is currently well established in the scientific community that wines play a major role 

in the prevention of some cardiovascular diseases, associated with their content in natural 

bioactive compounds with antioxidant capacity. These compounds may come from the solid 

parts of the bunch of grapes (film, seed and stems). 

When large quantities of these by-products are generated, most of them are used for 

composting or are discarded in open areas, which may lead to potential environmental problems 

and, consequently, compromising the economic sustainability and competitiveness of the wine 

industry. 

 Thus, in this work, new forms of grape stems valorization were developed, based on 

the elaboration of liqueurs through the maceration of stems and, later, their polyphenolic 

content were evaluated, as well as of grape stems extracts (Vitis vinifera L.) of five red varieties 

and two white varieties, grown in the Douro Demarcated Region. In addition to the content of 

phenolic compounds, namely total phenols, ortho-diphenols and flavonoids, the antiradicalar 

activity was also analyzed by two different methods, ABTS and DPPH. 

 

 There were significant differences between the studied varieties, both in the extract 

and in the liqueurs, in relation to the evaluated parameters. The analysis of the different varieties 

allowed to verify that the red varieties showed phenolic compounds and antiradicalar activity 

superior to the white varieties, being the breed 'Tinto Cão' the most promising, since it presented 

values of phenolic composition superior to all the analyzed grape varieties. 

 

 

 

 

Keywords: Vitis vinifera L., grape stems, stems-based liqueurs, polyphenolic compounds, 

antiradicalar activity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento Temático 

A produção de uva tem como destino o seu consumo em fresco e a elaboração de 

produtos manufaturados, nomeadamente doces, compotas, sumos e vinho. Estas utilizações da 

uva acarreta a geração de uma quantidade assinalável de sub-produtos, incluindo películas, 

grainhas, borras e engaço. Baseado no impacto ambiental destes resíduos, a sua gestão (de 

acordo com a normativa Nacional e Europeia) compromete inúmeros recursos económicos e 

humanos. Em relação à produção de produtos baseados no aproveitamento da uva, a elaboração 

de vinho e a sua importância relativa à valorização de produção de uva tem vindo a aumentar 

ao longo dos anos. 

Estão atualmente descritos diversos estudos que fazem referência ao papel 

preponderante que o vinho pode ter na prevenção de algumas doenças cardiovasculares 

nomeadamente como resultado da presença de compostos bioativos naturais. Muitos desses 

compostos são provenientes das partes sólidas do cacho de uvas, ou seja, da película, grainha e 

engaço. Durante o processo de vinificação, não há total extração destes compostos para o 

mosto/vinho, podendo permanecer em elevadas concentrações em alguns sub-produtos, como 

por exemplo, no engaço. Como tal, o engaço pode ser visto como um resíduo de valor 

acrescentado, se utilizado como alternativa ao material vegetal destinado à indústria alimentar 

como fonte de compostos bioativos e pigmentos naturais, evitando a competição entre o 

consumo direto e as necessidades da indústria alimentar.  

 

1.2. Vitivinicultura em Portugal e no Mundo 

A produção de uva (Vitis Vinifera L.) é uma das atividades agroindustriais mais 

relevantes relativamente à economia mundial e especialmente no que diz respeito à atividade 

socioeconómica do norte de Portugal. Em 2013, por exemplo, houve um crescimento 

significativo desta produção, o que permitiu atingir um valor global de cerca de 77 Mton, sendo 

que 29 Mton correspondem à Europa (Figura 1) (FAO, http://faostat.fao.org/, 2015). 

http://faostat.fao.org/
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Figura 1. Dados da produção mundial de uva em 2013 (adaptado FAO, 2015) 

 

Os cinco países com maior contributo para esta produção foram: a China (11,5 Mton), 

Itália (8 Mton), EUA (7,7Mton), Espanha (7,5 Mton) e França (5,5 Mton). Portugal, por sua 

vez teve uma produção bastante inferior, de 0,83 Mton (Figura 2). 

 

Figura 2. Dados relativos à produção de uva em 2013 (FAO, 2015) 
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Esta produção é, em todos os países, principalmente direcionada para o consumo de 

uvas em fresco (fruta de mesa), sumos e uvas passas. Além desses usos principais, uma grande 

percentagem da uva produzida é dirigida a processos de vinificação, o que constitui uma 

atividade tradicional e relevante em vários países do Sudoeste da Europa (França, Grécia, Itália, 

Portugal e Espanha).  

Em Portugal, a produção da uva, no período 2000-2013 sofreu um decréscimo de cerca 

de 200 mil toneladas produzidas, sendo que neste mesmo período a produção de uva 

representava o quinto produto mais produzido no país (FAO, 2015). 

Entre 2000 e 2013, a Europa que representava 52,1% do mercado de produção mundial 

de uva teve um decréscimo, ficando com 42,9%, enquanto a Ásia foi o continente que registou 

maior incremento, representando no final deste período 27,9%, com relevância para a China e 

Oceânia que cresceu 1% em termos percentuais (FAO, 2015). 

Em termos de área de vinha, é notório um decréscimo acentuado a nível mundial. Este 

decréscimo deve-se essencialmente à cada vez menor área de cultivo de vinha na Europa, pois 

os restantes continentes (África, América, Ásia e Oceânia) apresentam um aumento de área de 

cultivo. Este crescimento, por parte dos referidos continentes, justifica a perda de peso da 

Europa na percentagem mundial de produção de uva, apesar de em termos de quantidades 

produzidas se manter minimamente estável (FAO, 2015). 

Nos últimos anos (2006-2011), a tendência mundial de diminuição da área de vinha manteve-

se, levando a que a produção mundial de vinho tenha atingido em 2010 o seu mínimo (Tabela 

1).  

 

Tabela 1. Evolução mundial da área de vinha e produção de vinho de 2006 a 2011 (OIV, 2015) 

Mundial 

Ano Área de vinha (1000 ha) Produção de vinho (1000 hl) 
2006 7,799 282,619 

2007 7,763 267,517 

2008 7,674 268,621 

2009 7,633 272,098 

2010 7,594 264,439 

2011 7,517 267,434 
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Portugal apresenta também um decréscimo contínuo, entre 2000 e 2013 ao nível de 

superfície agrícola destinada à produção de uva. No entanto, em 2012, era o quarto país com 

maior área de vinha na Europa, e o décimo a nível mundial (FAO, 2015). 

Como já mencionado, uma grande parte da produção da uva é direcionada para o 

processo de vinificação. Neste capítulo, destaca-se claramente o continente Europeu que, no 

período 2000-2013, foi responsável por 65% da produção de vinho. A América por sua vez foi 

responsável por 20,1% da produção mundial. Relativamente aos países com maior relevância 

ao nível de produção de vinho, no mesmo período, destacam-se por ordem decrescente de 

quantidade produzida: França, Itália, Espanha, EUA e Argentina (FAO, 2015). De salientar 

ainda, se tivermos em conta apenas o ano de 2013, que os EUA tornaram-se no terceiro maior 

produtor mundial, ultrapassando a Espanha. O Chile merece também destaque pois foi, em 

2013, o quinto país com maior produção mundial de vinho. Este crescimento, de dois países 

americanos, sustentam o aumento significativo da percentagem mundial de produção atribuída 

ao continente americano, 25,7%, bem acima da média do continente no período 2000-2013. 

A nível Europeu, o Top 5 de produtores de vinho ao longo dos 14 anos referidos, é 

composto por França, Itália e Espanha bastante distantes dos restantes dois, Alemanha e 

Portugal (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Evolução da produção de vinho nos países Europeus do top 11 mundial de 2000 a 2013 (adaptado do 

IVV, 2015) 
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Em Portugal, ao analisar o período de 2000 a 2013 da figura 4, verifica-se que apesar 

do crescimento significativo nos últimos dois anos, o decréscimo de produção de vinho é na 

sua globalidade acentuado, principalmente tratando-se de um país em que o vinho é uma das 

suas principais potencialidades económicas. 

 

 

Figura 4. Produção de Vinho em Portugal no período 2000-2013 (FAO, 2015) 
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(www.winesofportugal.com). Assim, em 1756, nasceu a necessidade de criar a Companhia 

Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro por Alvará Régio, que teve como objetivo 

disciplinar a produção e o comércio dos vinhos da região, e aquela que viria a ser a primeira 

região vinícola demarcada do mundo, o Douro (Casa do Douro - Marco Aurélio Peixoto). 

A Região Demarcada do Douro (RDD) foi, então, regulamentada e demarcada no ano 

de 1756, que após sofrer alterações ao longo dos tempos, teve uma profunda revisão em 1907, 

na qual a região demarcada é novamente delimitada, estendendo-se para o Douro Superior. Em 

1908, aprovou-se o regulamento para o comércio do vinho do Porto, sendo só mais tarde 

confirmado, em 1921 (Decreto-Lei n.º 166/86 de 26 de Junho de 1986; Casa do Douro – Marco 

Aurélio Peixoto). 

Desde então, diversa legislação ou meras orientações têm sido emitidas, visando, 

nomeadamente, a defesa e valorização da qualidade do Vinho do Douro e Porto (Decreto-Lei 

n.º 166/86 de 26 de Junho de 1986; Casa do Douro – Marco Aurélio Peixoto). 

Esta região, também conhecida como Alto Douro Vinhateiro, fica situada no nordeste 

de Portugal, na bacia hidrográfica do Douro, rodeada de montanhas que lhe dão 

características mesológicas e climáticas particulares, numa área total de cerca de 250 000 ha, 

estando dividida em três sub-regiões naturalmente distintas (Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro 

Superior), não só por fatores climáticos como também sócio-económicos (IVDP, 

www.museudodouro.pt, 2015).  

O Douro estende-se ao longo do vale do Rio Douro e seus inúmeros afluentes, desde a 

fronteira com Espanha até cerca de 90Km de distância da cidade do Porto. É das regiões mais 

selvagens e agrestes do território nacional, e encontra-se protegida da influência atlântica pela 

Serra do Marão. O clima é habitualmente seco, com Invernos frios e Verões muito quentes, 

variando entre a precipitação moderada a Oeste e a secura quase desértica das terras próximas 

da fronteira (www.ivv.min-agricultura.pt,www.viniportugal.pt, 2015). 

A região que produz vinho há cerca de 2000 anos foi reconhecida pela UNESCO como 

“Património da Humanidade”, em 2001, pela sua beleza e monumentalidade na categoria 

de paisagem cultural, evolutiva e viva. Evidencia-se a intervenção do homem na paisagem, nos 

milhares de socalcos espalhados pela região, desafiando a gravidade das encostas íngremes 

onde as vinhas estão implantadas.  

https://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=16#a
https://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=16#b
https://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=16#c
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A RDD afirmou-se como fonte de notoriedade redobrada pelo seu principal embaixador 

dos vinhos nacionais, o Vinho do Porto, amparado nas duas últimas décadas pelos vinhos 

tranquilos do Douro que ganharam consideração e independência (www.winesofportugal.pt, 

www.ivv.min-agricultura.pt,www.viniportugal.pt, www.drapn.min-agricultura.pt). 

Originalmente estabelecida para regular a produção do vinho fortificado a que 

chamamos de ‘vinho do Porto’, hoje a RDD circunscreve a Denominação de Origem Controlada 

dos vinhos do Porto e Douro (www.museudodouro.pt, 2015). 

Antigamente, havia uma grande expansão da cultura de vinha apenas no Alto Douro, 

sendo nessa altura a designação de “Alto Douro“ adotada para fazer referência à zona vinhateira 

que é, atualmente, o Baixo e o Cima Corgo. O desenvolvimento mais notório da expansão de 

vinha no Alto Douro devia-se a um acidente geológico (um bloco de granito existente no rio 

que impedia a navegação para além desse obstáculo), nos limites originais da demarcação que 

separava o Alto Douro do Douro Superior, na zona do Cachão da Valeira. Posteriormente, com 

a remoção desse obstáculo, a cultura de vinha ampliou-se para leste, embora continuando a 

representar maior importância no Alto Douro.  

Em 1936, com a reforma administrativa, a região do Alto Douro passou a ser designada 

por Baixo e Cima Corgo, servindo também esta subdivisão para diferenciar os vinhos 

produzidas em ambas (IVDP, 2015). 

Assim, a Região Demarcada do Douro divide-se em três sub-regiões (Figura 5): 

 Baixo-Corgo – sob a influência direta da Serra do Marão, é a sub-região mais fresca e 

chuvosa, a mais fértil e com maior densidade de vinha. Estende-se desde Barqueiros na 

margem Norte e Barrô na margem Sul até à confluência, respetivamente, dos rios Corgo 

e Ribeiro de Temi-Lobos com o Douro. 

 Cima-Corgo – Apoia-se na anterior e vai até ao meridiano que passa em Cachão da 

Valeira. É conhecido como o coração do Douro, onde nascem muitos dos vinhos do 

segmento superior do Vinho do Porto. 

 Douro Superior – Estende-se desde o anterior e vai até à fronteira espanhola (Barca 

d’Alva). É a sub-região de maior extensão, é a mais quente, seca e extremada, mas 

também a menos acidentada, marcada pela secura e pelos Verões extremos. 

http://www.winesofportugal.pt/
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         Figura 5. Mapa da Região Demarcada do Douro (http://www.portugalpatrimonios.com) 

 

A Região Demarcada do Douro tem uma área de 247 420 hectares, um perímetro de 

674,143 metros, com o centróide nas coordenadas: 267.619 463.639 e encontra-se 

geograficamente entre as coordenadas: Norte: 287.710; 507.340 / Sul: 283.734; 439.787 / Este: 

316.167; 464.680 / Oeste: 218.363; 402.837 (IVDP, 2015). 

A caracterização das sub-regiões e as suas respetivas áreas de vinha encontram-se 

representadas na Tabela 2, e são relativas a um estudo estatístico do IVDP em 2010, onde se 

verifica que a vinha ocupa na região uma área efetiva de cerca de 18,3% da área total. 

Tabela 2. Caracterização das sub-regiões (adaptado IVDP, Outubro 2015) 

  

Da globalidade do volume de vinho produzido na Região Demarcada do Douro, cerca 

de 50% é destinada à produção de "Vinho do Porto", enquanto o restante volume é destinado à 

Sub-Região Área Total (ha) % Área com vinha (ha) % da Área total 
Baixo Corgo 45,000 18 14,501 32,2 

Cima Corgo 95,000 38 20,915 22,0 

Douro Superior 110,000 44 10,197 9,3 

Total 250,000  45,613 18,3 
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produção de vinhos de grande qualidade que utilizam a denominação de origem controlada 

"Douro" ou "Vinho do Douro" (IVV, 2015). 

A RDD é uma das regiões mais ricas em castas autóctones, com centenas de castas 

únicas e uma área extensa de vinhas velhas, por vezes plantadas com dezenas de castas 

misturadas. De entre as centenas de castas, destacam-se cinco variedades tintas, Tinta Barroca, 

Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Franca e Touriga Nacional, selecionadas pela excelência na 

produção de Vinho do Porto. Sobressaem igualmente as castas brancas Gouveio, Malvasia Fina, 

Moscatel, Rabigato e Viosinho, e as castas tintas Sousão e Tinta Amarela (Trincadeira) 

(www.winesofportugal.info). 

 

1.4. Características das castas (Vitis Vinifera L.) avaliadas 

 
1.4.1. Malvasia Fina 

 

De origem desconhecida, alguns autores referem 

a Malvasia como uma casta muito antiga, provavelmente 

com origem romana, e outros autores com origem grega.  

A Malvasia Fina é uma casta branca (Figura 6), 

de categoria II (variedades de proveniência regional com 

alta qualidade), existente em todo o País mas com maior 

expansão no interior Norte de Portugal, particularmente 

na RDD. Tem vigor médio a elevado e produtividade 

elevada mas como é particularmente sensível à podridão 

nobre e a doenças e pragas de vinha como oídio, míldio 

e desavinho, especialmente na fase de floração, pode proporcionar rendimentos extremamente 

variáveis e inconsistentes. É uma casta que não tolera temperaturas muito altas devido à sua 

sensibilidade abiótica a carência hídrica, a boro e magnésio, com maturação em época média 

(para castas brancas) pelo que é necessário realizar a vindima na altura ideal, de modo a evitar 

a deterioração dos bagos. Na sua morfologia, apresenta um cacho de tamanho médio a grande, 

comprido e de forma cónica, com pedúnculo de comprimento médio a longo e de fraca 

lenhificação mas de difícil separação e compactação mediana e irregular. Os bagos são 

Figura 6. Casta Malvasia Fina (adaptado 

de www.vinetowinecircle.com, 2015) 
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pequenos a médios, arredondados (ligeiramente elípticos), de difícil destacamento, com cor 

verde-amarelada, uniforme e de intensidade fraca e com películas medianamente espessas. A 

sua polpa é mole, suculenta e não corada, contendo no interior um grande número de grainhas 

de forte dureza de tegumento. É uma casta de acidez natural baixa, com mediana presença de 

precursores de aromas como compostos terpénicos, linalol e α-terpeniol 

(www.vinetowinecircle.pt; www.winesofportugal.info). 

Na caraterização habitual dos vinhos, a Malvasia Fina dá origem a vinhos que 

correspondem ao apelido, isto é, vinhos elegantes e finos, de acidez moderada, com cor citrina, 

mas com aromas e sabores delicados, de pouca intensidade e complexidade. No nariz, 

sobressaem alguns aromas melados, de cera e noz-moscada, com leves notas de fumado 

(www.vinetowinecircle.pt; Brites et al., 2000; Sousa et al., 2007). 

Esta casta tem como particularidade ser Europeia, de muita tradição, com grandes 

plantações velhas ainda existentes, mas quase sem novas plantações. Tem ainda outras 12 

variedades oficiais de Malvasia. Com potencial enológico para espumantes (se vindimada cedo) 

e para vinhos de mesa e generosos de qualidade (http://www.infovini.com/, 

http://www.vinetowinecircle.com/, http://www.enoteca.pt/, http://www.winesofportugal.info). 

 

1.4.2. Moscatel Galego Branco 

As videiras da família Moscatel são, 

provavelmente, as mais antigas conhecidas pelo Homem, 

suspeitando-se da sua difusão por toda a Europa pelos 

Fenícios, Gregos e Romanos. Sofreu transformações ao 

longo dos séculos e atualmente, existem três variedades 

da casta Moscatel em Portugal. É na Região do Douro que 

a branca Moscatel Galego (Figura 7) apresenta maior 

expansão.  

É uma casta aromática, de categoria III 

(variedades dedicadas a tipo de vinho especial), 

sendo a que tem a maior concentração de compostos aromáticos, identificando-se facilmente 

quando loteados com outras castas brancas. Com maturação precoce, (para castas brancas) é 

Figura 7. Casta Moscatel Galego Branco 

(adaptado de www.vinetowinecircle.com, 2015) 

http://www.infovini.com/
http://www.vinetowinecircle.com/
http://www.enoteca.pt/
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muito sensível ao oídio e à podridão nobre e como tal exige muitos cuidados na vinha (poda, 

fertilização e estado sanitário) para não perder todo o seu potencial qualitativo. Assim, apesar 

do seu forte vigor a sua produtividade não é constante, podendo ser variável, de ano para ano.  

O cacho reúne características de tamanho médio, forma cónica alada, compactação e 

pedúnculo de comprimento médio e de fraca lenhificação. Os bagos são médios, arredondados 

e de cor verde-amarelado, com polpa mole revestida por película pouco espessa. É uma casta 

com acidez natural média e aromas elevados em compostos terpénicos.  

Esta casta tem potencial para vinhos de mesa e generosos, que são caracterizados pela 

sua tonalidade intensa, de cor variável cítrica a acastanhada, com aromas clássicos típicos, de 

elevada qualidade, com notas de passas de uva, limão, pêra e tília e sabores intensos, 

prolongados e com boa acidez, mas que se tornam muito enjoativos proporcionalmente ao teor 

de álcool. Aquando da preservação da acidez, os seus vinhos generosos são únicos e 

memoráveis com notas de flor de laranjeira, acácia, casca de laranja, mel e especiarias. Pode 

ser utilizada para combinar com outras castas em lotes de vinhos de mesa, para enriquecer 

aromaticamente os vinhos, uma vez que é uma casta primária, ou seja, marca o aroma e sabor 

dos vinhos. 

Esta casta é, particularmente, utilizada na RDD, na zona de Favaios, para produção do 

célebre vinho licoroso, designado Moscatel de Favaios (http://www.infovini.com/, 

http://www.vinetowinecircle.com/, http://www.enoteca.pt/, http://www.winesofportugal.info/, 

IVDP, 2015). 

 

1.4.3. Tinta Barroca 

É uma casta tinta autóctone, de categoria II, quase exclusivamente plantada no Douro, 

pertencente ao grupo restrito das castas que elaboram o vinho do Porto (Figura 8). Também é 

cultivada na África do Sul, com o nome errado de Rufete. É bastante popular no meio 

vitivínicola, devido à sua facilidade de cultivo, adaptando-se a todos os sistemas tradicionais 

http://www.infovini.com/
http://www.vinetowinecircle.com/
http://www.enoteca.pt/
http://www.winesofportugal.info/
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de condução e à maioria de porta-enxertos, em função do 

tipo de solo e do nível de produtividade exigida, 

preferindo solos mais profundos e férteis com alguma 

humidade, podendo entrar em sobrematuração súbita em 

zonas muito quentes e secas. De vigor forte, produtividade 

elevadíssima e regular, apresenta resistência a doenças e 

pragas, no entanto, é extremamente sensível ao excesso de 

calor sobretudo em stress hídrico, sendo uma das castas 

que mais sofre com falta de água. Com maturação em 

época média (para castas tintas), podendo ser precoce 

devido à fácil desidratação através da película fina, os seus bagos concentrados em açúcar dão 

origem a vinhos de elevado teor alcoólico. 

Os cachos são grandes, cónicos alados, pouco compactos, com pedúnculo longo e os 

bagos arredondados e volumosos, de tamanho médio, com tonalidade intensa azul-negro e 

uniforme, de polpa mole e não corada revestida por película fina. Esta casta tem uma acidez 

natural média e elevada concentração de compostos precursores de aroma como, terpenóis 

livres, responsáveis pelos aromas florais e norisoprenóides, como a β-Damascenona. 

Comparativamente a outras castas tintas do Douro, os dados sensoriais da Tinta Barroca têm a 

melhor classificação nas notas de persistência e equilíbrio na boca. 

Tem potencial enológico para vinhos tranquilos de qualidade, generosos e devido à sua 

particularidade aromática, feminina e aberta, contrasta bem com a casta de Tinta Roriz.  

Os vinhos originários desta casta são fáceis de beber, apresentando taninos suaves, 

contudo, a maior parte das vezes não são equilibrados nem concentrados, pelo que raramente 

são produzidos vinhos monovarietais de Tinta Barroca, estando presente na maioria dos lotes 

durienses. A qualidade destes vinhos varia com as condições edáficas, notando-se uma quebra 

em produções maiores. Caracterizam-se pelo aroma “horizontal”, isto é, com um acesso lento 

ao nariz, aveludado e delicado, aroma de frutos vermelhos e silvestres (cereja, framboesa, 

amora) e florais, de tonalidade rubi e intensidade média, que se deve à película muito 

pigmentada que vai perdendo a cor com o envelhecimento (Sousa et al., 2007; Magalhães, 

2013). Os aromas florais são, porventura, mais frequentes em vinhos produzidos em locais mais 

húmidos. São vinhos com boa aptidão para envelhecimento, particularmente, em madeira 

Figura 8. Casta Tinta Barroca (adaptado 

de www.vinetowinecircle.com, 2015) 
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(http://www.infovini.com/, http://www.vinetowinecircle.com/, http://www.enoteca.pt/, 

http://www.winesofportugal.info/, IVDP, IVV). 

 

1.4.4. Tinta Roriz 

Originária de Espanha, com o nome 

“Tempranillo”, é também conhecida em Portugal como 

Aragonez e Tinta Roriz (Figura 9), sendo esta segunda 

designação restrita às regiões do Dão e Douro, sendo esta 

última a região onde foi implementada em primeira 

instância e é também a de maior expansão.  

Muito conhecida e referenciada na Península 

Ibérica, esta casta tinta de categoria I (castas de 

referência, com distribuição geral e reconhecidas 

como de elevada qualidade), maturação precoce, 

elevado vigor e produtividade, apresenta grande adaptabilidade a diferentes climas e solos, 

tendo aumentado o seu cultivo e alargado a regiões do Dão, Ribatejo e Estremadura. No entanto, 

prefere solos profundos, arenosos e argilo-calcários, bem drenados e com reduzida 

disponibilidade hídrica, em climas quentes e secos, condições ideais para que a produção seja 

menor e os bagos mais concentrados, originando assim vinhos de maior qualidade.  

A produção deve ser controlada, uma vez que é suscetível a algumas doenças e pragas 

da vinha, como míldio, oídio e Eutypa, apresentando também sensibilidade ao vento, à carência 

de boro (Douro) e ao excesso de insolação que escalda as folhas (Alentejo), suportando carência 

hídrica. 

Apresenta cachos de tamanho médio a grande (dependendo do clone e ambiente), 

cilíndricos/cónicos, geralmente pouco compactos e com pedúnculo de comprimento curto a 

médio, de difícil destacamento. Os bagos são arredondados, de tamanho médio e de cor 

uniforme azul-negro, com uma película de espessura média a forte com alguma resistência ao 

calor, e polpa de consistência média, não-corada e suculenta.  

Possui uma acidez natural média e compostos precursores de aroma, tais como, 

terpenóides ligados totais, benzenóides totais e norisoprenóides. Os terpenóides livres têm 

Figura 9. Casta Tinta Roriz (adaptado de 

www.vinetowinecircle.com, 2015) 

http://www.infovini.com/
http://www.vinetowinecircle.com/
http://www.enoteca.pt/
http://www.winesofportugal.info/
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concentrações responsáveis pelos aromas florais. A correlação dos dados sensoriais analisados 

e a comparação com outras castas tintas do Douro classifica-os como os que apresentam menos 

aromas florais, a frutos vermelhos, balsâmicos e resinosos. O mais relevante fator de qualidade 

é a produção, que sendo menor apresenta maior índice de polifenóis. 

Os seus vinhos são macios ao sabor, apesar de taninosos, estruturados e bastante 

complexos, com elevado teor alcoólico, baixa acidez e indicados para envelhecer, pois são 

resistentes à oxidação. São bem providos de matéria corante, com elevada intensidade de cor 

no mosto mas que pode ser perdida na fermentação, aromas intensos e complexos. Numa fase 

inicial, desenvolvem aromas de ameixas e frutos silvestres, que vão adquirindo complexidade 

à medida que vão evoluindo. Quando devidamente controlados os vinhos apresentam 

características de excelência, que aliam elegância e robustez, fruta e especiarias, num registo 

profundo e vivo. Estes vinhos possuem grandes qualidades organoléticas que valorizam muito 

a casta. Tem enorme potencial enológico, desde vinhos de mesa correntes, a vinhos tranquilos 

de grande qualidade, vinhos generosos e rosés. É, normalmente, loteada com castas como a 

Touriga Nacional e Franca, no Douro (http://www.infovini.com/, 

http://www.vinetowinecircle.com/, http://www.enoteca.pt/, http://www.winesofportugal.info/, 

IVDP, IVV). 

 

1.4.5. Tinto Cão 

A casta Tinto Cão, Figura 10, é cultivada no 

Douro desde o século XVIII, contudo, apesar do seu 

forte vigor, por ser economicamente inviável, devido à 

sua produtividade incrivelmente baixa que a levou a 

estar em risco de sobrevivência, nunca foi muito 

apreciada pelos produtores. É uma casta de categoria II, 

que só teve relevância nos anos 80, quando foram 

descobertas as suas ótimas características para 

produção de vinho do Porto.  

O seu cultivo alargou-se a outras regiões, 

como Dão, Estremadura e Península de Setúbal, mas é no Douro a sua maior área de expansão. 

Figura 10. Casta Tinto Cão (adaptado de 

www.vinetowinecircle.com, 2015) 

http://www.infovini.com/
http://www.vinetowinecircle.com/
http://www.enoteca.pt/
http://www.winesofportugal.info/
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Os seus cachos são muito pequenos, pouco compactos, de pedúnculo médio e média 

lenhificação. Os seus bagos são de tamanho pequeno a médio e uniforme, arredondados, de cor 

negro-azulada, revestidos de película densa e espessa que lhes confere bastante resistência a 

doenças, podridão, stress térmico e hídrico. Contudo, o stress hídrico pode provocar-lhe 

desfolhamento. A sua maturação é tardia, o que leva a que seja uma das últimas castas a ser 

vindimadas tanto na região do Douro como do Dão. 

Possui acidez natural média a elevada e compostos precursores de aroma, tais como, 

terpenóis livres, linalol, norisoprenóides (β-Damascenona), que em comparação com as outras 

castas tintas do Douro designadas “nobres”, apresentam concentrações de baixo valor. Em 

termos sensoriais, as análises relatam maior acidez na boca, são mais vegetais, contendo maior 

teor de hexanol e citronelol (www.vinetowinecircle.pt). 

A qualidade dos vinhos produzidos por esta casta pode ser muito variável. Em 

determinados anos e terroirs, em zonas de difícil amadurecimento, pode originar vinhos pouco 

aromáticos, de cor muito aberta, com notas vegetais/herbáceas desagradáveis na boca. Por sua 

vez, em condições edafo-climáticas adequadas, onde as uvas atingem boa maturação, com cerca 

de 13-14º de álcool provável apresenta vinhos de elevada qualidade e deslumbrantes. Esses 

vinhos são carregados de cor, com tonalidade violácea e intensidade que vai ganhando força 

com o envelhecimento, aromas delicados e penetrantes numa combinação de flores silvestres e 

frutos vermelhos, onde se destacam as notas de groselha e framboesa. A boca evidencia a 

grandeza da casta, com taninos poderosos e redondos em perfeito equilíbrio com acidez robusta 

e harmoniosa, açúcar e aromas, com um toque feminino longo no final de boca, dando estrutura 

a vinhos elegantes e densos, sólidos e de extrema longevidade 

(http://www.vinetowinecircle.com/; Brites et al., 2000; Magalhães, 2003). 

Tem potencial enológico para vinhos tintos de mesa e vinhos do Porto, sendo 

frequentemente loteada com outras castas, como a Tinta Roriz e a Touriga Nacional 

(http://www.infovini.com/, http://www.vinetowinecircle.com/, http://www.enoteca.pt/, 

http://www.winesofportugal.info/, IVDP). 

 

 

 

http://www.vinetowinecircle.com/
http://www.infovini.com/
http://www.vinetowinecircle.com/
http://www.enoteca.pt/
http://www.winesofportugal.info/
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1.4.6. Touriga Franca 

A Touriga Franca, Figura 11, é uma casta de 

categoria II e a mais plantada na região do Douro, 

ocupando atualmente um quinto da vinha total da região, 

que se justifica pela sua versatilidade, elevada 

produtividade e vigor, regularidade de produção, bem 

como boa sanidade geral, que confere robustez biótica e 

resistência a doenças. Com especial apetência para a 

produção de Vinho do Porto e do Douro, o seu cultivo 

já se alastrou a outras regiões como Bairrada, Ribatejo, 

Setúbal ou Estremadura.  

Os seus cachos são médios a grandes, cónicos, 

compactos e de pedúnculo curto e forte lenhificação, com resistência ao calor o que 

permite a maturação da uva sem grandes estragos. Os bagos são de tamanho médio e 

uniforme, arredondados, de cor azul-negra, com polpa rija, pouco suculenta e não 

corada, revestida de película média a espessa. 

Esta casta apresenta maturação em época média, acidez mediana a baixa e compostos 

precursores de aroma elevados em terpenóis livres, com destaque para o nerol, geraniol e 

citronelol, e ainda norisoprenóides.  

A casta tem potencial enológico para vinhos tranquilos de qualidade, rosés e vinho do 

Porto, e é um dos pilares estruturais nos lotes, integrando-se com a Tinta Roriz e a Touriga 

Nacional. A sua particularidade, de elevada intensidade corante e concentração de taninos, 

contribui para o envelhecimento dos lotes onde se apresenta. 

Desenvolve-se num ciclo vegetativo longo, originando vinhos ricos em cor, com elevada 

intensidade e tonalidade vermelha a acastanhada. Sem serem excecionais, os seus vinhos têm 

aromas intensos e bastante frutados, com notas florais de rosas, flores silvestres, esteva e amora. 

O final de boca é, geralmente, frutado e persistente, proporcionando corpo denso e estrutura 

firme, sem perder elegância e equilíbrio de taninos (http://www.infovini.com/, 

http://www.vinetowinecircle.com/, http://www.enoteca.pt/, http://www.winesofportugal.info/, 

IVDP). 

 

Figura 11. Casta Touriga Franca (adaptado de 

www.vinetowinecircle.com, 2015) 

http://www.infovini.com/
http://www.vinetowinecircle.com/
http://www.enoteca.pt/
http://www.winesofportugal.info/
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1.4.7. Touriga Nacional 

A Touriga Nacional, Figura 12, é uma casta 

tinta autóctone, de categoria I, originária do Norte de 

Portugal, que foi inicialmente cultivada na região do 

Dão e do Douro, sabendo-se atualmente que ambas as 

regiões reclamam a sua paternidade. Por ser de grande 

nobreza e apreciação em Portugal, rapidamente se 

alastrou a outras regiões como, Alentejo, Bairrada e 

Setúbal, encontrando-se hoje cultivada em todo o país, 

bem como Austrália, Espanha, Brasil e Califórnia, 

apresentando assim uma tendência de 

desenvolvimento significativamente crescente.  

À exceção de alguns clones que mostram elevada produtividade nos primeiros anos, 

influenciando negativamente a regularidade da produção e o vigor da planta a médio prazo, esta 

casta apresenta vigor elevado e baixa produtividade. Tem versatilidade, adaptando-se a todos 

os tipos de solo, contudo, esta casta piloto de máximo valor enológico, amplia todo o seu 

potencial de intensidade das componentes de cor, aroma e complexidade em zonas quentes. Já 

em locais que apresentem insuficiente insolação e calor ou falta de disponibilidade hídrica, a 

sua qualidade é reduzida. Tem alguma resistência a doenças e pragas mas é muito sensível à 

carência de magnésio e a escaldões em excessivo stress hídrico.  

Possui cachos abundantes mas pequenos, cilíndricos e/ou cónicos, medianamente 

compactos, com pedúnculo de comprimento médio a longo. Os seus bagos apresentam elevada 

concentração de açúcar, cor e aromas, são pequenos a médios, dependendo do tipo de clone e 

ambiente, arredondados e ligeiramente achatados, de cor azul-negro, com película espessa, rica 

em matéria corante que origina cores intensas e profundas, contendo no seu interior uma polpa 

não corada, mole e suculenta.  

A sua maturação dá-se, geralmente, em época média, à exceção da Região do Douro em 

que é tardia para que se atinja convenientemente a maturação fenólica. De acidez natural média, 

apresenta compostos precursores de aromas em concentrações elevadas e acima do limite de 

perceção olfativa, os terpenos livres, em que se salienta o linalol. Quando comparada a outras 

Figura 12. Casta Touriga Nacional (adaptado 

de www.vinetowinecircle.com, 2015) 
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castas, revela o maior teor em β-Damascenona. Contudo, é no Dão que confirma a sua elevada 

superioridade em compostos terpénicos, destacando o linalol, citronelol, nerol e geraniol. 

Esta casta tem potencial enológico para vinhos tranquilos de qualidade, rosés, 

espumantes e vinho do Porto, estando presente em imensos lotes durienses. A abundância de 

aromas primários é-lhe inerente, apresentando-se simultaneamente floral e frutada, intensa e 

explosiva, evidenciando notas de violeta e frutos silvestres maduros. Origina vinhos complexos 

e de elevada qualidade, equilibrados e alcoólicos, com grande intensidade de cor e aromas, 

normalmente macios, redondos e quentes, bem como boa capacidade para envelhecer, 

particularmente, em madeira (http://www.infovini.com/, http://www.vinetowinecircle.com/, 

http://www.enoteca.pt/, http://www.winesofportugal.info/, IVDP, IVV). 

 

1.5. Principais sub-produtos da indústria vitivinícola  

Das uvas produzidas no Norte de Portugal, mais de 15% são destinadas à indústria vinícola. 

Durante o processo de vinificação, são produzidas quantidades significativas de resíduos 

sólidos, que constituem cerca de 1,5 Mton por ano de subprodutos não rentabilizados 

(Dominguez-Perles et al, 2014). Destes resíduos, são passíveis de reaproveitamento o bagaço, 

as películas, o engaço, as graínhas, e ainda a borra, Figura 13, que advém do processo de 

fermentação (Teixeira et al., 2014). O tipo de resíduos produzidos está dependente do processo 

de vinificação utilizado que acaba por afetar também as propriedades físico-químicas do 

material residual (Teixeira et al., 2014). O cada vez maior aproveitamento dos sub-produtos de 

vinificação trouxe vantagens ambientais e económicas, uma vez que permitiu a diminuição do 

impacto ambiental resultante do processo de vinificação, passando a haver uma rentabilização 

de algo que era considerado apenas um resíduo resultante do processo.  

http://www.infovini.com/
http://www.vinetowinecircle.com/
http://www.enoteca.pt/
http://www.winesofportugal.info/
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Figura 13. Esquema dos sub-produtos da indústria vinícola (Teixeira et al., 2014) 

 

Estima-se que apenas no Continente Europeu sejam produzidos anualmente cerca de 

14,5 milhões de toneladas de sub-produtos (Chouchouli et al., 2013). A grande parte da 

valorização destes sub-produtos é representada pela elaboração de fertilizantes para o solo, no 

entanto, a sua utilização está muitas vezes restringida, devido à composição físico-química dos 

resíduos do processo de vinificação. Exemplo disso são alguns polifenóis presentes na 

composição dos subprodutos considerados fitotóxicos e que exibem efeitos antimicrobianos 

durante a compostagem. No que diz respeito à utilização direcionada à alimentação animal, há 

casos em que os animais são intolerantes a determinados compostos (González-Centeno et al., 

2014). Dessa forma, ganha maior ênfase a valorização dos sub-produtos de vinificação como 

fonte de fitoquímicos bioativos para aplicação na indústria farmacêutica, cosmética e alimentar, 

uma vez que se podem revelar mais eficientes quer economicamente quer a nível ambiental 

(Makris et al., 2007). O maior entrave aos sub-produtos da vinificação são os elevados custos 

para o tratamento dos referidos resíduos, tornando muitas vezes difícil a extração dos compostos 

biologicamente ativos dos mesmos (Amico et al., 2004). 

 

1.5.1.  Engaço 

Na adega, aquando da receção das uvas, há uma triagem relativamente à classificação 

da variedade, sanidade, maturação e teor de açúcar, que determina o seu encaminhamento para 

diferentes lotes de produção. Na sequência, os cachos de uva passam pelo desengace, onde é 

feita a remoção da maior parte dos engaços, correspondendo a 3,5-4,5% da massa total da 
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vindima (spectrum – www.ipv.pt) e a 25% do total dos sub-produtos gerados, sendo atualmente 

o menos caracterizado e valorizado (Dominguéz-Perles et al., 2014). O conteúdo alcoólico dos 

resíduos insolúveis do engaço é, em média, de 71% da matéria seca, não existindo diferenças 

entre variedades brancas e tintas (Teixeira et al., 2014). Este, embora seja um resíduo produzido 

pela indústria vinícola, como é maioritariamente removido ainda antes do processo de 

vinificação em si, a sua análise não é muitas vezes abordada. Este fator justifica que seja ainda 

escassa a investigação sobre este subproduto, o que se reflete na informação disponível sobre o 

mesmo (Souquet et al., 2000). A não remoção do engaço antes do processo de vinificação em 

si pode ter efeito negativo sobre as características organoléticas do vinho, devido à presença da 

parte lenhosa dos cachos de uva, responsável pela adstringência (Sun et al., 1999). A 

informação disponível é na sua maioria referente ao seu conteúdo de polifenóis (Souquet et al., 

2000). Contudo, da pouca informação existente sobre o engaço pode concluir-se que este poderá 

ser uma fonte valiosa de fibra dietética e de antioxidantes (Teixeira et al., 2014). 

Atualmente, o engaço é um sub-produto com um baixo valor comercial, sendo utilizado 

maioritariamente para produção de bebidas espirituosas, fibra dietética, concentrados proteicos 

vegetais, ração animal e fertilizantes ou composto para o solo (Dominguéz-Perles et al., 2014). 

No entanto, o conhecimento existente sobre a composição nutricional e fitoquímica deste 

material vegetal permanece mal caracterizado, devendo-se incentivar a investigação para que 

possa contribuir para uma maior e melhor compreensão da sua composição, que possa levar a 

resultados específicos para a sua aplicação (Teixeira et al., 2014). 

A utilização deste material vegetal como fonte de compostos bioativos de qualidade, 

merece a atenção da indústria farmacêutica e alimentar, pois constitui uma oportunidade 

promissora na valorização e obtenção de co-produtos inovadores e de valor acrescentado. O 

interesse nestes compostos bioativos foi crescendo fortemente nos últimos anos, devido à 

necessidade de reduzir ou restringir o uso de antioxidantes sintéticos destinados a tratamentos 

de saúde ou proteção alimentar, que pode ter efeitos indesejados na saúde humana e animal 

(Dominguéz-Perles et al., 2014; Teixeira et al., 2014). 

 

 

 

http://www.ipv.pt/
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1.5.2.  Composição fitoquímica do engaço 

O engaço revela as suas capacidades como fonte de fibra dietética e fitoquímicos 

bioativos, sendo este subproduto incentivador de uma maior e mais aprofundada investigação, 

de forma a existir maior compreensão e caracterização sobre a composição do mesmo de forma 

a obter resultados sobre o possível desenvolvimento de produtos de valor acrescentado na 

indústria alimentar, farmacêutica e cosmética (Teixeira et al., 2014). 

A pouca informação disponível até há poucos anos atrás sobre o engaço, caracteriza-o 

apenas como contendo cerca de 50% de humidade, com predominância de celulose (30-40%) 

e lenhina na matéria seca, sendo esta responsável por cerca de 22% da fibra dietética, e ainda 

algum material tartárico. O teor de fibras dietéticas presentes no engaço é cerca de 60-90% da 

matéria seca total (www.ipv.pt – spectrum; González-Centeno et al., 2010). No entanto, devido 

ao elevado potencial, estudos recentes revelaram 17 compostos fenólicos presentes no engaço, 

sendo o seu conteúdo formado por 6 proantocianidinas, 2 derivados de ácidos hidroxicinâmicos, 

5 flavonóis, 3 antocianinas e 1 estilbeno, que atingem até 5,8% do peso seco (Karvela et al., 

2009; Barros et al., 2014). Os referidos compostos bioativos são considerados metabolitos 

secundários e são produzidos pelas plantas sob condições de stress (ferimentos, infeções e 

radiação UV) através de duas vias biossintéticas, a via de chiquimato e a via de acetato (Naczk 

et al., 2004; Teixeira et al., 2014). 

Os flavonóides representam a maior quantidade de compostos fenólicos presentes no 

engaço. Isto deve-se ao facto de neles estarem integrados os flavan-3-óis, proantocianidinas, 

flavonas, flavonóis e antocianinas. O teor de flavanóis atinge valores 30 vezes superior 

comparativamente aos de ácidos fenólicos, estilbenos e flavonóis, sendo os mais abundantes no 

engaço a procianidina B3, procianidina B1, catequina e epicatequina (Barros et al., 2014; 

Teixeira et al., 2014). 

Entre a escassa informação disponível sobre o conteúdo fitoquímico bioativo presente 

no engaço, foi relatada a presença dos seguintes compostos fenólicos individuais: quercetina-

3-O-rutinosídeo (rutina), quercetina-3-O-glicosídeo, quercetina-3-O-glicoronídeo, trans-

resveratrol, cujo consumo regular está atribuído à redução de colesterol e incidência de doenças 

cardíacas, astilbina, flavan-3-ol, proantocianidinas e antocianinas, cujo consumo está associado 

a efeitos anti-inflamatórios e anti-cancerígenos (Barros et al, 2014; Domíguez-Perles et al., 

2014; Azevedo et al., 2009). 
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Contudo, Basha et al., 2004 e Barros et al., 2014 caracterizam como os mais abundantes 

a quercetina-3-O-rutinosídeo, quercetina-3-O-glucuronídeo, catequina, os dímeros de 

procianidina B, ácido caftárico, ácido gálico, ácido ferúlico e ácido siríngico, acrescentando 

ainda a influência da genética das castas na sua variação de teor em compostos fenólicos. 

Relativamente às antocianinas, estas reagem normalmente com taninos formando novos 

pigmentos estáveis na cor dos vinhos (processo que acontece durante o processo de 

envelhecimento), podendo estes pigmentos naturais ser aplicados na indústria cosmética 

(Suriano et al., 2015). São reportadas três classes de pigmentos derivados das transformações 

químicas das antocianinas, sendo estes as antocianidinas (cianidina, delfinidina e malvidina), 

as portisinas (cianidina-portisina, delfinidina-portisina e malvidina-portisina) e as 

antocianidinas-3-O-glicosídeo (cianidina-3-O-glicosídeo, delfinidina-3-O-glicosídeo e 

malvidina-3-O-glicosídeo) (Azevedo et al., 2009) sendo esta última classe identificada também 

no engaço com grau variável de metilação, glicosilação e hidroxilação, (Garrido et al., 2013) 

dando origem a Malvidina-3-O-glicosídeo, a Malvidina-3-O-rutinosídeo e a Malvidina-3-O-(6-

O-cafeoil)-glicosídeo (Barros et al., 2014). 

Quanto ao conteúdo em flavonóis, estes podem assumir derivados glicosídeos, 

glicorónicos, galactosídeos e diglicosídeos, como os já referidos e em maior abundância 

presentes no engaço, quercetina-3-O-rutinosídeo e quercetina-3-O-glicoronídeo, bem como o 

kaempferol--3-O-rutinosídeo, o kaempferol-3-O-glícosídeoisorhamnetina-3-O-(6-O-feruloil)-

glicosídeo (Barros et al., 2014; Teixeira et al., 2014). 

Quanto ao conteúdo em estilbenos presentes no engaço, estão identificados o trans-

resveratrol e a Ʃ-viniferina (Barros et al., 2014, Teixeira et al., 2014). 

Por fim, em relação aos ácidos fenólicos, o mais relatado no engaço é o ácido caftárico 

(Barros et al., 2014). 

 

1.6. Valorização do sub-produto 

Com a crescente preocupação ambiental e com a necessidade de encontrar novas 

soluções para os resíduos, a valorização dos sub-produtos da vinificação tem vindo a ganhar 

relevância. Grande parte destes subprodutos são usados principalmente na elaboração de 

fertilizantes do solo ou como substrato de fermentação para produção de biomassa e rações de 
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gado (Arvanitoyannis et al., 2006; Harsha et al., 2013). No entanto, o potencial de valorização 

dos sub-produtos vinícolas é atualmente suportado pela informação disponível sobre a sua 

composição fitoquímica, apresentando capacidades de elevado valor relativamente à prevenção 

de reações oxidativas, doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e fisiopatologia 

degenerativa em adultos, existindo, desta forma, expectativas que estes possam ser muito mais 

valorizados, com um valor económico muito superior ao que apresentam na atualidade 

(Teixeira et al., 2014). 

O potencial dos sub-produtos da vinificação como fonte de fitoquímicos bioativos está, 

no entanto, dependente de diversos fatores. Os processos específicos da vinificação, o tempo 

entre o momento em que se gera o resíduo e as atividades de valorização e as características do 

processo de reciclagem, têm um elevado impacto na concentração final de compostos fenólicos, 

o que consequentemente vai afetar a composição fitoquímica dos sub-produtos e a possível 

utilização posterior do sub-produto (Oliveira et al., 2013; Teixeira et al., 2014). 

Atualmente, o engaço de uva tem sido quase sempre utilizado para a produção de 

bebidas espirituosas (aguardente), fibra dietética, concentrados de proteína vegetal e 

fertilizantes (Dominguez-Perles et al., 2014). 

Apesar do conteúdo fitoquímico do engaço ser ainda pouco estudado, verificou-se ser 

similar ao de outros sub-produtos da vinificação com maior abordagem (Anastasiadi et al., 

2012). 

A obtenção e utilização de extratos vegetais com características funcionais, corantes ou 

aromatizantes, de elevado grau de pureza são de enorme interesse e potencial uma vez que os 

antioxidantes sintéticos, muitas vezes usados, apresentam efeitos negativos para a saúde. O 

isolamento destes compostos naturais permite o aproveitamento dos resíduos gerados na 

indústria vinícola, e pode levar a alternativas comerciais e económicas viáveis (Daniela 

Oliveira, 2010).  

Assim, a utilização dos sub-produtos como fonte de compostos bioativos de possível 

aplicação na indústria farmacêutica, de cosméticos e alimentar ganha cada vez maior relevância, 

pois constitui uma oportunidade para obter produtos de valor acrescentado, devido à sua maior 

rentabilidade e eficiência para fornecer extratos bioativos de qualidade relevante e inovadora, 

mas principalmente por ser um destino mais favorável a nível ambiental (Dominguez-Perles et 

al., 2014; Makris et al., 2007).  
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1.7. Objetivos 

Este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de uma nova bebida licorosa através 

da valorização de um sub-produto da indústria vitivinícola, o engaço.  

Para tal, foi objetivo deste trabalho o estudo da composição fitoquímica e avaliação da 

atividade antioxidante do engaço de sete castas portuguesas (Vitis vinifera L.), cinco tintas e 

duas brancas, produzidas na Região Demarcada do Douro. 

Para além disso, foi ainda objetivo a preparação de licores de engaço das sete castas, 

anteriormente referidas, com o intuito de avaliar o seu potencial em compostos bioativos, 

através da quantificação do seu conteúdo em compostos fenólicos (fenóis, flavonóides e orto-

difenóis) e atividade antiradicalar. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1. Amostragem 

A colheita dos engaços foi efetuada entre Setembro e Outubro de 2014, na Quinta da 

Cavadinha (5060- 281, Vale do Pinhão, Sabrosa, Portugal, com as coordenadas 7° 33' 14,3" W 

e 41° 13' 8,3" N) e foram congelados desde a chegada até à sua utilização.  

Neste trabalho, foram utilizados engaços de sete castas diferentes (Vitis Vinifera L.) 

produzidas na Região Demarcada do Douro, cinco castas tintas: Touriga Nacional, Touriga 

Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão e Tinta Barroca e duas castas brancas: Malvasia Fina e Moscatel 

Galego Branco. Os engaços foram previamente descongelados, lavados e secos em estufa 

durante 72h a 40ºC. 

Procedeu-se, posteriormente, à moagem do engaço seco. 

 

2.2. Extração de compostos fenólicos do engaço 

Para a extração dos compostos fenólicos do engaço, pesaram-se 40mg de engaço seco 

moído, ao qual foi adicionado 1,5 mL de MeOH/H2O (70:30, v/v); as amostras foram 

centrifugadas (Sigma 2-16 K) durante 15 minutos a 5000 rpm e terminada a centrifugação 

retirou-se o sobrenadante. Adicionou-se novamente 1,5 mL de MeOH/H2O (70:30, v/v), 

repetindo-se o processo tantas vezes quantas as necessárias até o sobrenadante sair límpido, que 

neste caso foram três vezes para cada amostra. Finalizado o processo todo, o volume de extrato 

foi aferido num balão volumétrico de 10 mL e analisaram-se três réplicas de cada amostra. 

 

2.3. Preparação dos licores 

Para a preparação dos licores, os engaços foram previamente descongelados e lavados. 

Pesaram-se 100 g de engaço e 200 g de açúcar, colocados num frasco de Litro, onde 

posteriormente se adicionou 500 mL de aguardente vínica (teor alcoólico a 70%). Este processo 

foi repetido para as sete castas, em duplicado (frasco 1 e frasco 2). Fez-se também um controlo 

(branco) com as mesmas quantidades de açúcar e aguardente vínica, acima descritas.  
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Os frascos, já tapados e vedados, foram agitados três vezes manualmente e deixou-se 

em agitação à temperatura ambiente durante 15 minutos. Posteriormente, foram guardados à 

temperatura ambiente em local isolado de luz. 

A tiragem de amostras, de cada frasco de cada casta, foi realizada aos dias zero (d0), um 

(d1), dois (d2), três (d3), quatro (d4), sete (d7), quinze (d15), vinte e um (d21), trinta (d30), 

quarenta (d40), cinquenta (d50) e sessenta (d60) de maceração dos licores. 

Ao dia trinta e dia sessenta, procedeu-se às filtragens dos frascos 1 e 2, respetivamente. 

A filtração ao dia trinta foi feita para que o licor, nesta data, pudesse ser avaliado ao 

nível de características sensoriais, mas não foi possível tirar conclusões uma vez que o seu teor 

alcoólico era muito elevado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Determinação do teor de fenóis totais 

O método utilizado para quantificar o teor de fenóis totais dos extratos foi a análise 

colorimétrica, descrito por Domínguez-Perles et al., (2014), usando o reagente Folin – 

Ciocalteau com adaptação a microplacas de 96 poços (Frilabo, Milheirós, Portugal). Preparou-

se uma solução mistura com os reagentes carbonato de sódio a 7,5% (450 μL), Folin – 

Ciocalteau (135 μL) e água destilada (1800 μL). A cada poço adicionou-se 188 μL da solução 

Figura 14. Tiragem de amostras dos licores de engaço 
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mistura e 12 μL do padrão ou amostra previamente diluída, num volume total de 200 μL. A 

placa foi deixada a incubar, durante 110 min, à temperatura ambiente e em local isento de luz. 

Num leitor de microplacas, (Thermo Fisher Scientific, Lisboa, Portugal) foi lida a absorvância 

a um comprimento de onda de 750nm. Para a elaboração da reta de calibração utilizaram-se 

oito padrões de ácido gálico, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 e 200 mg L-1, o que permitiu obter uma 

reta de calibração y = 0,0024x + 0,032 com r2 = 0,9914. 

Para quantificar o teor de fenóis totais nos licores, usou-se o mesmo método mas em 

tubos. Assim, colocou-se 1 mL de amostra ou padrão, seguido de 0,5 mL de reagente Folin – 

Ciocalteau, 2 mL de carbonato de sódio a 7,5% e 6,5 mL de água destilada. Colocaram-se os 

tubos durante 30 min, em banho-maria a 70ºC. O procedimento para obtenção da reta padrão e 

teor de fenóis totais das amostras, foi o mesmo anteriormente referido para a análise dos 

engaços. Uma vez que a amostragem foi efetuada em doze datas, neste caso as retas não são 

apresentadas. 

 
2.5. Determinação do teor em flavonóides 

Para a quantificação de teor de flavonóides presente nos licores e extratos seguiu-se o 

método de complexação com cloreto de alumínio descrito por Zhishen et al., (1999), com 

adaptação a microplacas. A cada poço adicionou-se 24 μL das amostras ou padrões, que no caso 

dos extratos foram concentradas e nos licores prévia e convenientemente diluídas, e 28 μL de 

solução de nitrito de sódio (50 g L-1). Após 5 minutos, adicionou-se 28 μL de cloreto de 

alumínio (100 g L-1) e deixou-se a mistura a reagir durante 6 minutos. Posteriormente, 

adicionaram-se 120 μL de hidróxido de sódio (1 M) e agitou-se durante 30 segundos. Foi 

efetuado o mesmo procedimento para os padrões de catequina (5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 e 200 

mg L-1), que foram usados para a construção das retas de calibração y = 0,0019x + 0,026 com 

r2 = 0,9902 utilizadas para quantificar o teor de flavonóides nos extratos e licores, sendo que 

neste último caso não são apresentadas, uma vez que amostragem possui doze datas distintas. 

Por cada placa, foi adicionado um poço com o volume de 200 μL do solvente usado, sendo este 

o “branco” da reta. Leu-se os valores de absorvância a 510 nm e os resultados obtidos foram 

apresentados em equivalentes de miligramas de catequina por grama de peso seco da amostra 

(mg CE g-1 ps). 
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2.6. Determinação do teor de orto-difenóis 

A quantificação do teor em orto-difenóis presentes nos licores e extratos foi feita através 

do método da complexação de molibdato de sódio, descrito por Mateos et al., (2001), com 

adaptação a microplacas. Para tal, adicionou-se 160 μL de cada amostra ou padrão, seguido de 

40 μL de molibdato de sódio (50 g L-1). Incubaram-se as placas, durante 15 minutos, à 

temperatura ambiente e em local protegido de luz. Após esse período de tempo, foi feita a leitura 

da absorvância a um comprimento de onda de 375 nm, o que permitiu obter uma reta de 

calibração y = 0,0048x + 0,0548 com r2 = 0,9933 para todos os engaços das várias castas à 

exceção do engaço da casta ‘tinto cão’ que tem a seguinte reta de calibração y = 0,0051x + 

0,0759 com r2 = 0,9999. O mesmo procedimento foi aplicado às amostras, e por interpolação a 

partir da reta de calibração, foi calculado o teor de orto-difenóis sendo expresso em mg GAE 

g-1 ps. No caso dos licores, como a amostragem foi efetuada com doze datas distintas, as retas 

não são apresentadas. 

 

2.7. Determinação da atividade antiradicalar 

 
2.7.1. Capacidade de neutralização do radical ABTS•+ 

O método ABTS (Mena et al., 2011) foi utilizado para avaliar a capacidade antioxidante 

dos licores e extratos. Para tal, preparou-se o catião radical ABTS+, através da mistura de uma 

solução de persulfato de potássio 148 mM, com uma de ABTS 7 mM (em água) (88:5000, v/v). 

Deixou-se a mistura em repouso, em local protegido de luz e à temperatura ambiente, durante 

12-16 horas até atingir um estado oxidativo estável. 

Posteriormente, diluiu-se a solução ABTS+ com 100 mM de tampão de acetato de sódio 

(pH 4,5) até atingir uma absorvância estável de 0,7±0,02 a 734 nm (solução de trabalho). O 

trolox 1 mM foi utilizado como padrão. Este, foi preparado através da diluição da solução 5 

mM em tampão de acetato de sódio. A solução de trabalho foi posteriormente diluída 1:5 (v/v) 

em solução tampão de acetato de sódio de forma a obter uma solução de Trolox 0,2 mM. A 

partir dessa solução foram realizadas diluições em série de ½
 em tampão de acetato de sódio 

(0,2 – 0,034 mM) que levou a obtenção da reta y = 172,54x - 0,549 com r2 = 0,9961 
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posteriormente utilizada para a determinação da capacidade de captação de radicais livres dos 

compostos polifenólicos dos extratos de engaço.  

A reação iniciou-se através da inserção de 12 μL de cada amostra ou padrão, a cada um 

dos poços da microplaca que continham 188 μL da solução de trabalho de ABTS+, perfazendo 

assim um volume final, em cada poço, de 200 μL. A microplaca foi incubada durante 30 

minutos, a temperatura ambiente e protegida de luz, e a descoloração foi utilizada como medida 

da atividade antioxidante. A leitura da absorvância foi feita a 734 nm. Calculou-se a atividade 

antioxidante dos licores e extratos como equivalente de Trolox (TE) e os resultados foram 

expressos como equivalentes de μmoles de Trolox por grama de peso seco (μmol TE g-1 ps). 

Para a determinação da atividade antiradicalar dos licores pelo método do ABTS, seguiu-se a 

mesma metodologia mas em tubos de ensaio. Assim, adicionou-se em 3 tubos de ensaio 2 mL 

da solução de trabalho de ABTS•, 200, 100 μL de amostra diluída e 100, 150 μL de água para 

completar o volume dos tubos de ensaio que não continham 2,2 mL. Este ensaio foi realizado 

em duplicado. Após 15 minutos de espera leu-se a absorvância a 734nm. Por interpolação a 

partir da reta de calibração, foi determinada a atividade antioxidante das amostras. No caso dos 

licores, como a amostragem foi efetuada com doze datas distintas, as retas não são apresentadas. 

Os resultados foram expressos em μmol de Trolox/g de película (Ozgen et al., 2006). 

 

2.7.2. Capacidade de neutralização do radical DPPH• 

 

A solução de trabalho de DPPH• foi preparada a partir da dissolução do DPPH em 

metanol absoluto (8,87 mM), e para avaliar a atividade antioxidante diluiu-se uma fração da 

solução de trabalho em MeOH/H2O (70:30, v/v). Ajustou-se a solução até se obter uma 

absorvância de aproximadamente 1,000 num comprimento de onda de 520 nm. Para se dar a 

reação adicionou-se, a cada poço, 196 μL da solução de DPPH e 4 μL de cada padrão ou amostra 

(prévia e convenientemente diluída), perfazendo assim um volume total de 200 μL por poço. 

As reações foram posteriormente guardadas, durante 30 minutos, protegidas da luz e à 

temperatura ambiente. Após esse tempo, leu-se a absorvância a 520 nm. Calculou-se a atividade 

antioxidante dos licores e extratos de engaço como TE (Mena et al., 2011). 
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Os resultados da atividade de captação do radical DPPH dos licores e extratos foram 

calculados como equivalente de Trolox (TE) e expressos em equivalentes de μmoles de Trolox 

por grama de peso seco (μmol TE g-1 ps). Para construir a reta de calibração, diluiu-se o padrão 

Trolox em MeOH/H2O (50:50, v/v), obtendo assim uma solução 5 mM. Esta foi novamente 

diluída, em MeOH/H2O (50:50, v/v) para se obter uma concentração de 2,5 mM. De seguida, 

foram realizadas diluições em série em MeOH/H2O (50:50, v/v) que levou à obtenção da reta 

padrão, y = 24,226x com r2 = 0,9929 utilizada posteriormente para quantificar a capacidade 

antioxidante dos extratos polifenólicos. No caso dos licores, como a amostragem foi efetuada 

com doze datas distintas, as retas não são apresentadas. Os resultados foram expressos em μmol 

TE g-1 ps. 

 

2.8. Análise Estatística 

Os dados apresentados são valores médios ± desvio padrão. Todos os dados foram submetidos 

à análise de variância (ANOVA) e um teste de gama múltipla (teste de Tukey), por meio do 

software estatístico IMB SPSS 21.0. A análise de correlação foi realizada para corroborar as 

relações entre os parâmetros selecionados e as correlações significativas foram fixadas em  

P < 0,05.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Composição fenólica e atividade antiradicalar do engaço 

Até à atualidade, a composição fenólica do engaço de uva foi parcialmente investigado 

em relação ao seu conteúdo em flavonóides, orto-difenóis e estilbenos assim como com a 

atividade antioxidante de extratos polifenólicos hidro-metanólicos (Anastasiadi et al., 2012). 

Neste trabalho foi determinado o conteúdo de compostos fenólicos e a atividade antiradicalar, 

por dois métodos, do engaço assim como dos licores. De forma a serem introduzidas o menor 

número de variáveis possíveis, os resultados obtidos no presente trabalho serão comparados 

com os descritos por Domínguez-Perles et al., (2014) e Teixeira A. et al., (2014), uma vez que 

os engaços estudados são também de castas cultivadas na RDD e os licores feitos também. No 

entanto, há qua referir que os dados encontrados na literatura se referem a diferentes métodos 

de extração, o que pode condicionar de forma determinante os resultados obtidos num e noutro 

trabalho. 

A quantificação de fenóis totais, orto-difenóis e flavonóides dos extratos fenólicos do 

engaço das diferentes castas em estudo encontra-se descrito na tabela seguinte (tabela 3).  

 

Tabela 3. Resultados da avaliação da composição polifenólica dos extratos dos engaços das castas estudadas, 

expressos em peso seco. 

Engaço Fenóis totais 

 (mg GAE g-1) 

Flavonóides  

(mg CAT g-1) 

Orto-difenóis  

(mg GAE g-1) 

TN 36,07 ± 0,36 c 28,80 ± 0,44 d 35,99 ± 0,89 c 

TF 26,01 ± 1,02 b 17,68 ± 1,27 b 31,49 ± 1,11 b 

TR 38,02 ± 0,76 cd 25,51 ± 1,50 c 39,52 ± 0,99 d 

TC 40,25 ± 1,82 d 38,51 ± 1,06 e 74,59 ± 1,55 f 

TB 34,82 ± 0,93 c 28,99 ± 0,62 d 43,06 ± 0,98 e 

MF 25,91 ± 1,20 b 22,38 ± 0,91 c 34,37 ± 1,58 bc 

MOS 19,01 ± 1,74 a 11,37 ± 0,95 a 24,36 ± 0,89 a 

 

Os resultados obtidos (Tabela 3) evidenciaram diferenças significativas entre os 

diferentes engaços em estudo, independentemente de corresponderem a castas tintas ou brancas. 
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Em relação ao teor de fenóis totais, neste método o reagente de Folin é reduzido na 

presença dos compostos fenólicos, adquirindo uma tonalidade azul, tanto mais intensa quanto 

maior o teor de fenóis totais. Este teor variou entre 26,01 ± 1,02 (TF) e 40,25 ± 1,82 mg GAE 

g-1 (TC) para as castas tintas e entre 19,01 ± 1,74 (MOS) e 25,91 ± 1,20 mg GAE g-1 (MF) para 

as castas brancas.  

Verifica-se que a casta que apresenta o teor mais baixo em fenóis totais, a Moscatel, é a 

casta que apresenta diferenças significativas relativamente a todas as amostras de engaço em 

estudo. 

Analisando os engaços das castas tintas e brancas de forma independente, verifica-se 

que relativamente às castas tintas: 

- A casta ‘Tinto Cão’ é a que apresenta um teor em fenóis totais mais elevado, não sendo 

este no entanto significativamente diferente da ‘Tinta Roriz’. 

- A casta ‘Touriga Franca’ é a que apresenta um teor em fenóis totais mais baixo, sendo 

este significativamente diferente de todos os engaços das castas tintas analisadas. 

- Os engaços das castas ‘Touriga Nacional’, ‘Tinta Roriz’ e ‘Tinta Barroca’ não 

apresentam diferenças significativas entre si, relativamente ao teor em fenóis totais. 

Relativamente às castas brancas: 

- As castas ‘Malvasia Fina’ e ‘Moscatel Galego’ apresentam teores em fenóis totais 

significativamente diferentes entre si. 

 Como sumário desta interpretação, é possível referir que a casta ‘Moscatel Galego’ 

apresenta valores significativamente diferentes de todas as outras, já a ‘Malvasia Fina’ 

apresenta valores significativamente diferentes de todas as castas em estudo, à exceção da 

‘Touriga Franca’. 

Comparativamente aos valores descritos na bibliografia (Domínguez-Perles et al., 

2014), os valores obtidos foram claramente inferiores. A bibliografia descreve resultados com 

diferentes tempos, temperaturas e concentrações de etanol, do processo de extração de 

compostos polifenólicos da casta Viosinho e Touriga Nacional, relativamente aos utilizados 

nesta análise. Não esquecendo que os compostos fenólicos são metabolitos secundários, uma 
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das justificações para os diferentes resultados obtidos no presente trabalho, pode ser 

precisamente as diferentes condições edafo-climáticas associadas a cada amostragem. 

Relativamente às castas tintas, o valor máximo obtido é de 40,25 mg GAE g-1 (TC) e o 

valor mínimo descrito pelos diferentes ensaios da casta Touriga Nacional da bibliografia, de 

51,45 mg GAE g-1 ps para o ensaio de 10’, 60ºC, EtOH 75%. 

Comparativamente às castas brancas, os valores descritos são também inferiores sendo 

que o valor máximo obtido é de 25,91mg GAE g-1 ps (MF) e o valor mínimo descrito para os 

diferentes ensaios da casta Viosinho, de 30,33 mg GAE g-1 ps para o ensaio de 20’, 25ºC, EtOH 

5%. 

Estas diferenças podem dever-se ao processo de extração e no caso das castas brancas, 

ao facto de não serem as mesmas utilizadas na literatura para termo de comparação. 

 Em relação ao teor de flavonóides, este variou entre 17,68 ± 1,27 (TF) e 38,51 ± 1,06 

mg CAT g-1 (TC) para as castas tintas e entre 11,37 ± 0,95 (MOS) e 22,38 ± 0,91 mg CAT g-1 

(MF) para as castas brancas.  

Verifica-se que a casta ‘Moscatel’ é a que apresenta o teor mais baixo em flavonóides, 

apresentando diferenças significativas relativamente a todas as restantes amostras em estudo. 

Ao fazer análise independente de castas tintas e brancas, verifica-se que relativamente 

às castas tintas: 

- A casta ‘Tinto Cão’ é a que apresenta o teor mais elevado em flavonóides, sendo este 

significativamente diferente das restantes castas tintas analisadas. 

- A casta ‘Touriga Franca’ é a que apresenta um teor em flavonóides mais baixo, sendo 

este significativamente diferente de todos os engaços das restantes castas em estudo. 

- Os engaços das castas ‘Touriga Nacional’ e ‘Tinta Barroca’ não apresentam diferenças 

significativas entre si, relativamente ao teor em flavonóides. 

- A casta ‘Tinta Roriz’ apresenta diferenças significativas relativamente às outras castas 

tintas, não sendo no entanto significativamente diferente da casta ‘Malvasia Fina’. 
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Relativamente às castas brancas verifica-se que a ‘Malvasia Fina’ e ‘Moscatel Galego’ 

apresentam teores em flavonóides significativamente diferentes entre si, no entanto esta última 

apresenta valores significativamente diferentes de todas as outras castas em estudo. 

Comparando os valores obtidos com os disponíveis na literatura, verifica-se que os 

valores obtidos quer em relação às castas tintas quer em relação às castas brancas foram 

inferiores aos referenciados, com exceção às castas “Tinto Cão” e “Malvasia Fina”. 

Domínguez-Perles et al., (2014) 

Comparando o valor obtido da casta “Tinto Cão” (38,51 mg CAT g-1 ps) com os 

descritos da casta “Touriga Nacional”, eles são similares e encaixam-se entre os valores 

descritos para a análise de 20’, 25ºC, EtOH 75%, com o valor de 38,01 mg CAT g-1 ps e a 

análise de 30’, 60ºC, EtOH 5%, com o valor de 39,12 mg CAT g-1 ps. As restantes castas tintas, 

“Touriga Nacional”, “Tinta Franca”, “Tinta Roriz” e “ Tinta Barroca” são inferiores aos valores 

descritos, sendo o valor mínimo de 37,34 mg CAT g-1 ps para o ensaio de 20’, 25ºC, EtOH 5%. 

Mais uma vez se verifica que as condições de extração podem ser determinantes em termos de 

composição fenólica. 

Comparando ainda os valores descritos para os diferentes ensaios da casta Viosinho, 

com o valor obtido pela casta Malvasia Fina (22,38 mg CAT g-1 ps) é semelhante o ensaio de 

20’, 60ºC, EtOH 40% que indicou 22,00 mg CAT g-1 ps. A casta “Moscatel Galego” apresentou 

valores inferiores ao valor mínimo descrito de 16,92 mg CAT g-1 ps para o ensaio de 20’, 25ºC, 

EtOH 5%. 

Quanto ao conteúdo em orto-difenóis, este variou entre 31,49 ± 1,11 (TF) e 74,59 ± 1,55 

mg GAE g-1 (TC) para as castas tintas e entre 24,36 ± 0,89 (MOS) e 34,37 ± 1,58 mg GAE g-1 

(MF) para as castas brancas.  

Após análise de forma independente dos engaços das castas tintas e brancas verifica-se 

que, relativamente às castas tintas, todos os engaços em estudo apresentam teores em orto-

difenóis significativamente diferentes entre si, sendo a casta ‘Tinto Cão’ a que apresenta o teor 

mais elevado em orto-difenóis e a casta ‘Touriga Franca’ a que apresenta um teor mais baixo. 

Relativamente às castas brancas, a ‘Malvasia Fina’ e ‘Moscatel Galego’ apresentam 

teores em orto-difenóis significativamente diferentes entre si. 
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 Resumidamente, é possível referir que a casta ‘Moscatel Galego’ apresenta valores 

significativamente diferentes de todas as outras, já a ‘Malvasia Fina’ apresenta valores 

significativamente diferentes de todas as castas em estudo, à exceção da ‘Touriga Nacional’ e 

‘Touriga Franca’. Os resultados obtidos no presente trabalho e relativamente a este parâmetro 

encontram-se em concordância com a literatura, Domínguez-Perles et al., (2014). 

Relativamente às castas tintas, a “Tinto Cão” apresenta valores claramente superiores 

em orto-difenóis aos descritos na literatura, registando o valor máximo de 44,33 mg GAE g-1 

ps nas condições de 20’, 95ºC e EtOH 75%. O valor obtido para a “Touriga Nacional” 

assemelha-se ao valor descrito da mesma na literatura em condições de 30’, 60ºC e EtOH 75%, 

indicando 35,86 mg GAE g-1 ps. A “Tinta Franca” apresenta valores semelhantes com os 

descritos no ensaio a 20’, 95ºC e EtOH 5%, com valor de 31,39 mg GAE g-1 ps. O valor obtido 

para a “Tinta Roriz” coincide com o valor descrito na bibliografia de 39,42 mg GAE g-1 ps no 

ensaio a 20’, 60ºC e EtOH 40%. Por sua vez, o valor obtido para a “Tinta Barroca” está de 

acordo com os valores descritos de 43,17 mg GAE g-1 ps no ensaio a 30’, 95ºC e EtOH 40%. 

Quanto às castas brancas, a “Moscatel Galego Branco” apresenta um valor semelhante 

ao descrito na bibliografia referente às condições de 30’, 95ºC e EtOH 40%, com 24,59 mg 

GAE g-1 ps, e a “Malvasia Fina” obteve um teor em orto-difenóis que se enquadra entre dois 

ensaios descritos na literatura, com 32,25 mg GAE g-1 ps nas condições a 10’, 95ºC e EtOH 

40% e com 36,54 mg GAE g-1 ps a condições de 30’, 95ºC e EtOH 40%. 

A avaliação da atividade antiradicalar foi realizada através de dois métodos, ABTS e 

DPPH, o que permitiu uma análise comparativa e uma apreciação acerca da capacidade de 

eliminação de radicais específicos dos extratos dos sete tipos de engaço (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Resultados da avaliação da atividade antiradicalar dos extratos dos engaços das castas estudadas, pelos 

métodos de ABTS e DPPH. 

Engaço ABTS (µmol Trolox/g) DPPH (µmol Trolox/g) 
TN 7,77± 0,24 d 20,31 ± 0,76 c 

TF 3,93 ± 0,29 ab 13,79 ± 0,83 b 

TR 5,56 ± 0,63 c 19,82 ± 1,95 c 

TC 7,49 ± 0,28 d 25,33 ± 2,10 d 

TB 5,38 ± 0,01 c 19,83 ± 1,41 c 

MF 5,15 ± 0,47 bc 14,41 ± 1,43 b 

  MOS 3,12 ± 0,29 a 9,38 ± 0,34 a 
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 Na avaliação da atividade antiradicalar, quer pelo método de ABTS quer pelo método 

de DPPH, verificou-se um comportamento distinto entre as amostras de engaço, verificando-se 

algumas diferenças significativas. 

Em relação ao método de ABTS, o teor de captação de radicais variou entre 3,93 ± 0,29 

(TF) e 7,77 ± 0,24 µmol Trolox/g (TN) para as castas tintas e entre 3,12 ± 0,29 (MOS) e 5,15 

± 0,47 µmol Trolox/g (MF) para as castas brancas (Tabela 4). 

Verifica-se que a casta que apresenta uma menor atividade antiradicalar, a Moscatel, é 

a casta que apresenta diferenças significativas relativamente a todas as amostras de engaço em 

estudo, à exceção da Tinta Franca. 

Analisando os engaços das castas tintas e brancas de forma independente, verifica-se 

que relativamente às castas tintas, a casta ‘Touriga Nacional’ é a que apresenta maior atividade 

antiradicalar, não sendo este no entanto significativamente diferente da ‘Tinto Cão’ 

A casta ‘Touriga Franca’ é a que apresenta uma atividade antioxidante menor, sendo 

esta significativamente diferente de todos os engaços das castas tintas analisadas. 

- Os engaços das castas ‘Tinta Roriz’ e ‘Tinta Barroca’ não apresentam diferenças 

significativas entre si, relativamente à atividade antiradicalar. 

Relativamente às castas brancas, as castas ‘Malvasia Fina’ e ‘Moscatel Galego’ 

apresentam atividade antioxidante significativamente diferente entre si. 

A ‘Malvasia Fina’ não apresenta diferenças significativas em relação às castas ‘Touriga 

Franca’, ‘Tinta Roriz’ e ‘Tinta Barroca’ em relação à atividade antioxidante. 

 Os valores obtidos pelo método ABTS são claramente inferiores aos valores da 

atividade antiradicalar descrita por Domínguez-Perles et al., (2014) durante a otimização das 

condições de extração de compostos polifenólicos de castas tintas e brancas cultivadas na 

Região Demarcada do Douro em condições edafoclimáticas similares. Observando-se uma 

menor atividade antioxidante obtida por parte das castas tintas em relação às previstas pela 

bibliografia. Este resultado está de acordo com os resultados anteriormente descritos para a 

composição fenólica, uma vez que esta está diretamente relacionada com a atividade 

antioxidante. Além disso, mais uma vez se comprova com este trabalho que as condições de 
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extração são determinantes para o conteúdo de compostos fenólicos nas amostras analisadas, e 

consequentemente, na respetiva atividade antioxidante. 

Relativamente às castas tintas, o valor máximo obtido no presente estudo verifica-se na 

‘Touriga Nacional’ com 7,77± 0,24 µmol Trolox/g, enquanto o valor mínimo descrito na 

bibliografia refere 85,87 µmol TE g-1, em condições de 20’, 25ºC e EtOH 75%. 

Quanto às castas brancas, o valor máximo obtido foi para a ‘Malvasia Fina’ com 5,15 ± 

0,47 µmol Trolox/g, enquanto o valor mínimo descrito na literatura é de 22,07 µmol TE g-1, em 

condições de 20’, 25ºC e EtOH 5%. 

Em relação ao método de DPPH, o teor de captação de radicais variou entre 13,79 ± 

0,83 (TF) e 25,33 ± 2,10 µmol Trolox/g (TC) para as castas tintas e entre 9,38 ± 0,34 (MOS) e 

14,41 ± 1,43 µmol Trolox/g (MF) para as castas brancas (Tabela 4). 

De acordo com resultados obtidos pelo teste DPPH, verificou-se diferenças 

significativas entre as castas tintas e brancas, analisando-as de forma independente. 

Quanto às castas tintas, a ‘Tinto Cão’ é a que apresenta a maior atividade antioxidante, 

sendo este significativamente diferente das restantes castas tintas analisadas. 

A casta ‘Touriga Franca’ é a que apresenta uma atividade antiradicalar mais baixa, sendo 

este significativamente diferente de todos os engaços das restantes castas em estudo, à exceção 

da casta branca ‘Malvasia Fina’. 

Os engaços das castas ‘Touriga Nacional’, ‘Tinta Roriz’ e ‘Tinta Barroca’ não 

apresentam diferenças significativas entre si, relativamente à atividade antioxidante. 

Relativamente às castas brancas, verifica-se que a ‘Malvasia Fina’ e ‘Moscatel’ 

apresentam diferenças significativas entre si quanto à atividade antioxidante e que a casta 

‘Moscatel’ é a que apresenta a menor atividade antioxidante, apresentando diferenças 

significativas relativamente a todas as restantes amostras em estudo.  

 

Estes resultados (ABTS e DPPH) evidenciaram valores distintos mas uma tendência 

similar em relação à atividade antiradicalar obtida por ambos os métodos o que reforça os dados 
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obtidos e a identificar as castas com maiores propriedades em relação com as suas 

características como fonte de compostos fenólicos funcionais.  

 

3.2. Composição fenólica e atividade antiradicalar dos licores  

Tal como referido no item 3.1, neste trabalho foi determinada a composição fenólica e 

a atividade antiradicalar dos licores preparados a partir das amostras de engaço das 7 castas 

estudadas. 

A quantificação de fenóis totais, orto-difenóis e flavonóides dos licores em estudo 

encontra-se descrito na tabela seguinte (tabela 5). 

  

Os resultados evidenciaram diferenças significativas para todos os parâmetros 

analisados, ao longo dos diferentes dias de amostragem e para todas as castas em estudo, 

independentemente de serem castas tintas ou brancas. 

Em relação às castas em estudo, verificou-se, e para todos os parâmetros analisados, 

teores superiores para as tintas relativamente às brancas. 
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Tabela 5. Resultados da avaliação da composição polifenólica dos licores de engaço das castas estudadas, expressos em peso seco. 

 

   Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 7 Dia 15 Dia 21 Dia 30 Dia 40 Dia 50 Dia 60 

TN 

Fenóis totais (mg GAE g-1) 1,26 ± 0,04 a 4,11 ± 0,01 b 4,88 ± 0,11 b 5,87 ± 0,13 c 6,16 ± 0,05 cd 7,12 ± 0,11 d 8,20 ± 0,40 e 9,92 ± 0,32 f 11,01 ± 0,13 g 9,87 ± 0,02 f 9,42 ± 0,11 f 10,39 ± 0,02 fg 

Orto-difenóis (mg GAE g-1) 1,42 ± 0,13 a 3,48 ± 0,32 b 4,51 ± 0,44 c 5,02 ± 0,46 c 5,96 ± 0,59 cd 6,99 ± 0,69 de 7,91 ± 0,77 ef 8,89 ± 0,38 f 10,03 ± 0,02 g 8,84 ± 0,02 f 8,68 ± 0,08 ef 8,08 ± 0,08 ef 

Flavonóides (mg CAT g-1) 0,48 ± 0,01 a 1,33 ± 0,01 b 2,74 ± 0,25 c 3,44 ± 0,25 d 4,06 ± 0,36 de 4,24 ± 0,38 e 5,06 ± 0,30 f 6,33 ± 0,25 g 6,57 ± 0,38 gh 6,83 ± 0,20 h 7,07 ± 0,18 h 8,19 ± 0,19 i 

TF 

Fenóis totais (mg GAE g-1) 0,96 ± 0,03 a 3,47 ± 0,09 bc 3,16 ± 0,22 b 3,72 ± 0,06 bc 3,57 ± 0,12 bc 5,63 ± 0,18 d 6,31 ± 0,53 e 7,50 ± 0,16 f 8,35 ± 0,15 g 7,91 ± 0,01 fg 7,97 ± 0,03 fg 8,47 ± 0,05 g 

Orto-difenóis (mg GAE g-1) 1,13 ± 0,01 a 2,47 ± 0,01 b 3,05 ± 0,16 c 2,96 ± 0,05  bc 3,96 ± 0,39 d 5,16 ± 0,21 e 5,95 ± 0,52 f 6,14 ± 0,36 fg 6,71 ± 0,08 h 6,35 ± 0,02 fgh 6,61 ± 0,06 i 7,12 ± 0,04 j 

Flavonóides (mg CAT g-1) 0,23 ± 0,01 a 0,88 ± 0,02 b 1,22 ± 0,04 c 1,39 ± 0,05 c 1,97 ± 0,08 d 2,18 ± 0,07 d 2,78 ± 0,17 e 3,26 ± 0,11 f 3,33 ± 0,04 f 3,63 ± 0,06 fg 4,70 ± 0,11 h 5,27 ± 0,17 i 

TR 

Fenóis totais (mg GAE g-1) 1,18 ± 0,00 a 3,70 ± 0,08 b 3,91 ± 0,09 b 5,11 ± 0,18 c 4,60 ± 0,08 bc 5,82 ± 0,13 d 7,36 ± 0,62 e 8,84 ± 0,30 fg 9,16 ± 0,00 g 9,18 ± 0,05 g 8,43 ± 0,03 ef 9,15 ± 0,01 g 

Orto-difenóis (mg GAE g-1) 1,19 ± 0,08 a 2,67 ± 0,24 b 3,42 ± 0,32 c 4,00 ± 0,08 d 4,91 ± 0,08 e 5,72 ± 0,22 f 6,67 ± 0,52 fg 7,03 ± 0,07 g 7,11 ± 0,03 g 7,22 ± 0,02 g 6,77 ± 0,01 fg 7,53 ± 0,09 h 

Flavonóides (mg CAT g-1) 0,23 ± 0,00 a 1,09 ± 0,09 b 1,57 ± 0,11 c 2,33 ± 0,09 d 2,95 ± 0,09 e 2,99 ± 0,05 e 3,86 ± 0,22 f 4,82 ± 0,25 g 4,57 ± 0,21 fg 5,04 ± 0,09 gh 5,46 ± 0,07 i 6,23 ± 0,02 j 

TC 

Fenóis totais (mg GAE g-1) 1,86 ± 0,06 a 4,29 ± 0,40 b 5,09 ± 0,02 c 6,28 ± 0,26 d 5,81 ± 0,23 cd 7,11 ± 0,14 e 9,05 ± 0,68 f 10,72 ± 0,12 g 11,36 ± 0,01 h 11,15 ± 0,05 gh 11,15 ± 0,05 gh 11,34 ± 0,02 h 

Orto-difenóis (mg GAE g-1) 1,36 ± 0,07 a 3,53 ± 0,13 b 4,64 ± 0,02 c 5,22 ± 0,28 d 6,29 ± 0,22 e 7,31 ± 0,56 f 8,52 ± 0,81 fgh 7,99 ± 0,51 fg 9,56 ± 0,19 i 9,66 ± 0,07 ij 9,46 ± 0,04 i 10,42 ± 0,03 k 

Flavonóides (mg CAT g-1) 0,37 ± 0,01 a 2,11 ± 0,00 b 2,79 ± 0,19 c 3,41± 0,11 d 4,47 ± 0,05 e 5,02 ± 0,25 f 5,26 ± 0,49 fg 5,62 ± 0,40 fg 6,35 ± 0,39 gh 7,47 ± 0,41 i 7,78 ± 0,16 i 9,10 ± 0,08 j 

TB 

Fenóis totais (mg GAE g-1) 1,20 ± 0,10 a 3,51 ± 0,13 b 4,55 ± 0,16 c 5,26 ± 0,03 d 6,30 ± 0,07 e 7,75 ± 0,11 f 8,50 ± 0,50 g 10,14 ± 0,09 h 10,71 ± 0,07 i 10,46 ± 0,04 hi 10,51 ± 0,07 hi 11,14 ± 0,09 j 

Orto-difenóis (mg GAE g-1) 1,27 ± 0,04 a 3,17 ± 0,31 b 4,34 ± 0,40 c 5,55 ± 0,06 d 5,89 ± 0,17 e 7,07 ± 0,30 f 8,27 ± 0,17 g 7,87 ± 0,76 fg 9,25 ± 0,06 h 9,66 ± 0,06 i 10,19 ± 0,19 j 9,84 ± 0,05 ij 

Flavonóides (mg CAT g-1) 0,29 ± 0,01 a 1,79 ± 0,03 b 2,55 ± 0,16 c 3,27 ± 0,30 d 3,89 ± 0,36 d 4,51 ± 0,37 e 4,52 ± 0,16 e 5,61 ± 0,22 f 5,92 ± 0,40 f 6,74 ± 0,04 g 7,97 ± 0,09 h 8,07 ± 0,10 h 

MF 

Fenóis totais (mg GAE g-1) 0,95 ± 0,04 a 2,83 ± 0,18 b 3,22 ± 0,23 c 4,48 ± 0,06 d 4,53 ± 0,00 d 4,39 ± 0,01 d 5,13 ± 0,27 e 6,68 ± 0,57 f 7,33 ± 0,09 g 6,35 ± 0,02 f 6,32 ± 0,05 f 6,88 ± 0,09 f 

Orto-difenóis (mg GAE g-1) 1,03 ± 0,09 a 2,33 ± 0,22 b 3,12 ± 0,31 c 3,61 ± 0,17 c 3,96 ± 0,38 cd 4,81 ± 0,47 de 5,09 ± 0,51 e 5,11 ± 0,37 e 5,70 ± 0,46 ef 5,15 ± 0,01 e 5,31 ± 0,01 e 5,43 ± 0,04 e 

Flavonóides (mg CAT g-1) 0,17 ± 0,01 a 0,72 ± 0,06 b 1,04 ± 0,10 c 1,48 ± 0,03 d 1,73 ± 0,13 e 1,80 ± 0,11 e 2,20 ± 0,01 f 2,77 ± 0,02 g 2,98 ± 0,02 h 2,64 ± 0,05 g 3,14 ± 0,09 i 3,55 ± 0,06 j 

MOS 
Fenóis totais (mg GAE g-1) 0,99 ± 0,00 a 2,72 ± 0,03 c 2,49 ± 0,00 b 3,28 ± 0,12 d 2,88 ± 0,07 c 3,40 ± 0,03 e 4,00 ± 0,15 f 5,43 ± 0,04 h 4,97 ± 0,07 g 5,41 ± 0,05 h 5,39 ± 0,04 h 5,73 ± 0,01 i 

Orto-difenóis (mg GAE g-1) 0,72 ± 0,03 a 2,12 ± 0,08 b 2,38 ± 0,02 c 2,46 ± 0,01 c 2,70 ± 0,11 d 3,32 ± 0,12 e 4,10 ± 0,07 f 4,15 ± 0,05 f 4,51 ± 0,10 g 4,94 ± 0,06 i 4,76 ± 0,04 h 5,22 ± 0,01 j 

Flavonóides (mg CAT g-1) 0,11 ± 0,00 a 0,71 ± 0,05 b 0,90 ± 0,02 c 1,17 ± 0,06 d 1,27 ± 0,00 d 1,70 ± 0,02 e 2,11 ± 0,03 f 2,65 ± 0,03 g 2,71 ± 0,27 g 3,32 ± 0,05 h 3,49 ± 0,04 h 3,67 ± 0,12 i 
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Quanto ao teor de fenóis totais nos licores, e analisando do dia 0 ao dia 15 verificam-se 

aumentos e diferenças significativas dos teores em todas as castas em estudo. Este variou de 

0,95 ± 0,04 (MF) a 1,86 ± 0,06 mg GAE g-1 (TC) ao dia 0 e de 4,00 ± 0,15 (MOS) a 9,05 ± 0,68 

mg GAE g-1 (TC) ao dia 15. Do dia 15 ao dia 30, todas as castas apresentam diferenças 

significativas e verifica-se um aumento do teor em fenóis totais, à exceção da ‘Moscatel 

Galego’ que tem um decréscimo do dia 21 para o dia 30.  

Ao dia 30, o teor em fenóis totais varia entre 4,97 ± 0,07 (MOS) e 11,36 ± 0,01 mg GAE 

g-1 (TC). É de salientar que neste mesmo dia, as castas tintas ‘Touriga Nacional’ e ‘Tinto Cão’ 

e a casta branca ‘Malvasia Fina’ atingem o seu teor máximo em fenóis totais, sendo 

respetivamente de 11,01 ± 0,13, 11,36 ± 0,01 e 7,33 ± 0,09 mg GAE g-1. 

Do dia 30 ao dia 60 praticamente todas as castas tintas, à exceção da ‘Tinta Roriz’ (dia 

50) e ‘Tinta Barroca’ (dia 60), não apresentam diferenças significativas. No entanto, o mesmo 

não se verifica para as castas brancas uma vez que em ambas há diferenças significativas, no 

caso da ‘Malvasia Fina’ apresenta um decréscimo e a ‘Moscatel Galego’ um aumento. 

Ao dia 60 o teor em fenóis totais varia entre 5,73 ± 0,01 (MOS) e 11,34 ± 0,02 mg GAE 

g-1 (TC). Nesta data, as castas tintas ‘Touriga Franca’ e ‘Tinta Barroca’ e a casta branca 

‘Moscatel Galego’ apresentam o seu teor máximo em fenóis, sendo respetivamente de 8,47 ± 

0,05, 11,14 ± 0,09 e 5,73 ± 0,01 mg GAE g-1. 

Resumidamente, os picos máximos em fenóis totais são ao dia 30 e ao dia 60, com 

exceção da ‘Tinta Roriz’ ao dia 40 (9,18 ± 0,05 mg GAE g-1). E neste parâmetro, a casta com 

menor teor é a ‘Moscatel Galego’ e a com teor máximo a ‘Tinto Cão’. 

Em relação ao teor de flavonóides, variou entre 0,11 ± 0,00 (MOS) e 0,48 ± 0,01 mg 

CAT g-1 (TN) ao dia 0 e 2,11 ± 0,03 (MOS) e 5,26 ± 0,49 mg CAT g-1 (TC) ao dia 15. Neste 

intervalo de datas, verificam-se diferenças significativas e aumentos consideráveis do teor em 

flavonóides. 

Na análise do dia 15 ao dia 30, verificam-se valores crescentes em flavonóides e 

diferenças significativas em todas as castas, à exceção da ‘Tinta Roriz’ que apresenta um 

decréscimo ao dia 30 e a ‘Tinto Cão’ que apesar de aumentar o teor neste intervalo de datas, 

não apresenta diferenças significativas entre eles. O teor de flavonóides varia de 2,71 ± 0,27 

(MOS) a 6,57 ± 0,38 mg CAT g-1 (TN) ao dia 30. 
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Do dia 30 ao dia 60, todas as castas apresentam diferenças significativas e aumento do 

teor em flavonóides. Ao último dia de estudo, dia 60, todas as castas apresentam o seu teor 

máximo em flavonóides, variando entre 3,55 ± 0,06 (MF) e 9,10 ± 0,08 mg CAT g-1 (TC). 

Em relação ao teor em orto-difenóis, e analisando do dia 0 ao dia 15 verificam-se 

incrementos de teor e diferenças significativas entre si em todas as castas estudadas. Os teores 

em orto-difenóis variam entre 0,72 ± 0,03 (MOS) e 1,42 ± 0,13 mg GAE g-1 (TN) ao dia 0 e 

4,10 ± 0,07 (MOS) e 8,52 ± 0,81 mg GAE g-1 (TC) ao dia 15. 

No intervalo de dia 15 a dia 30, todas as castas apresentam diferenças significativas à 

exceção da ‘Tinta Roriz’. Verifica-se ainda um incremento de teor em orto-difenóis em todas 

as castas, à exceção da ‘Tinto Cão’ e ‘Tinta Barroca’ que apresentam um decréscimo do dia 15 

para o dia 21.  

Ao dia 30, o teor varia entre 4,51 ± 0,10 (MOS) e 10,03 ± 0,02 mg GAE g-1 (TN). 

Relevando ainda que neste dia, as castas ‘Touriga Nacional’ e ‘Malvasia Fina’ atingem o seu 

valor máximo em orto-difenóis, sendo estes de 10,03 ± 0,02 e 5,70 ± 0,46 mg GAE g-1, 

respetivamente. 

Do dia 30 a dia 60 verificam-se diferenças significativas em todas as castas, com 

exceção da ‘Malvasia Fina’, e um incremento do teor em orto-difenóis à exceção da ‘Touriga 

Nacional’ que regista um decréscimo constante.  

Ao dia 60 o teor em orto-difenóis varia entre 5,22 ± 0,01 (MOS) e 10,42 ± 0,03 mg GAE g-1 

(TC). As castas tintas ‘Touriga Franca’, ‘Tinta Roriz’ e ‘Tinto Cão’ e a casta branca ‘Moscatel 

Galego’ apresentam o seu teor máximo neste parâmetro, sendo o valor respetivo de 7,12 ± 0,04, 

7,53 ± 0,09, 10,42 ± 0,03, 5,22 ± 0,01 mg GAE g-1.  

Em sumário, tal como verificado nos fenóis totais, o teor máximo de orto-difenóis foi 

registado ao dia 30 e dia 60 com exceção da ‘Tinta Barroca’ ao dia 50 (10,19 ± 0,19 mg GAE 

g-1). Neste parâmetro, verifica-se que a casta com menor teor é a ‘Moscatel Galego’ e com teor 

máximo a ‘Tinto Cão’, que está de acordo com o apresentado nos fenóis totais. 

A avaliação da atividade antiradicalar dos licores encontra-se na tabela seguinte (Tabela 

6). 
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Tabela 6. Resultados da avaliação da atividade antiradicalar dos licores, pelos métodos de ABTS e DPPH. 

 

 

µmol 
Trolox/g Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 7 Dia 15 Dia 21 Dia 30 Dia 40 Dia 50 Dia 60 

TN 
ABTS 0,014 ± 0,001 a 0,039 ± 0,003 b 0,049 ± 0,002 c 0,064 ± 0,002 d 0,070 ± 0,004 d 0,082 ± 0,008 ef 0,092 ± 0,007 ef 0,102 ± 0,005 f 0,106 ± 0,009 f 0,110 ± 0,002 fg 0,117 ± 0,004 g 0,121 ± 0,002 h 

DPPH 0,492 ± 0,018 a 0,719 ± 0,012 b 0,817 ± 0,028 c 0,732 ± 0,010 b 0,795 ± 0,058 bc 1,277 ± 0,013 d 1,510 ± 0,008 e 2,590 ± 0,063 f 2,731 ± 0,092 g 2,913 ± 0,208 i 2,854 ± 0,212 h 2,548 ± 0,130 f 

TF 
ABTS 0,012 ± 0,001 a 0,029 ± 0,000 b 0,034 ± 0,001 c 0,036 ± 0,001 c 0,050 ± 0,002 d 0,059 ± 0,000 e 0,063 ± 0,002 f 0,072 ± 0,001 g 0,079 ± 0,003 h 0,078 ± 0,001 h 0,089 ± 0,001 i 0,087 ± 0,001 i 

DPPH 0,445 ± 0,037 a 0,582 ± 0,009 b 0,705 ± 0,015 c 0,698 ± 0,021 c 0,728 ± 0,037 c 1,419 ± 0,018 d 1,425 ± 0,005 d 1,967 ± 0,170 f 2,018 ± 0,163 f 1,781 ± 0,022 e 1,857 ± 0,124 f 1,774 ± 0,051 e 

TR 
ABTS 0,013 ± 0,001 a 0,037 ± 0,002 b 0,042 ± 0,001 b 0,054 ± 0,003 c 0,060 ± 0,002 d 0,069 ± 0,003 e 0,075 ± 0,001 f 0,086 ± 0,002 g 0,097 ± 0,000 h 0,095 ± 0,001 h 0,106 ± 0,002 i 0,095 ± 0,002 h 

DPPH 0,444 ± 0,034 a 0,661 ± 0,012 b 0,797 ± 0,029 d 0,702 ± 0,036 c 0,703 ± 0,032 c 0,796 ± 0,039 d 1,290 ± 0,103 e 2,511 ± 0,005 g 2,208 ± 0,219 f 2,024 ± 0,117 f 1,957 ± 0,169 f 2,057 ± 0,121 f 

TC 
ABTS 0,017 ± 0,000 a 0,047 ± 0,001 b 0,058 ± 0,002 c 0,071 ± 0,001 d 0,080 ± 0,002 e 0,093 ± 0,002 f 0,106 ± 0,004 g 0,120 ± 0,003 h 0,134 ± 0,001 i 0,126 ± 0,004 h 0,136 ± 0,003 i 0,134 ± 0,001 i 

DPPH 0,526 ± 0,031 a 0,701 ± 0,024 b 0,822 ± 0,065 d 0,776 ± 0,030 c 0,773 ± 0,011 c 1,458 ± 0,103 e 1,521 ± 0,008 e 2,751 ± 0,125 hi 2,648 ± 0,142 h 2,482 ± 0,091 gh 2,197 ± 0,000 f 2,379 ± 0,026 g 

TB 
ABTS 0,014 ± 0,000 a 0,041 ± 0,002 b 0,051 ± 0,001 c 0,063 ± 0,001 d 0,083 ± 0,006 e 0,087 ± 0,002 e 0,108 ± 0,003 f 0,106 ± 0,004 f 0,112 ± 0,009 fg 0,121 ± 0,004 gh 0,134 ± 0,001 i 0,117 ± 0,002 g 

DPPH 0,476 ± 0,003 a 0,691 ± 0,021 b  0,724 ± 0,026 bc 0,724 ± 0,014 bc 0,775 ± 0,017 c 1,530 ± 0,024 e 1,324 ± 0,095 d 2,591 ± 0,101 f 2,508 ± 0,018 g 2,320 ± 0,107 e 2,701 ± 0,067 g 2,265 ± 0,073 e 

MF 
ABTS 0,009 ± 0,000 a 0,024 ± 0,002 b 0,035 ± 0,000 c 0,045 ± 0,001 d 0,048 ± 0,004 d 0,058 ± 0,005 e 0,060 ± 0,006 ef 0,068 ± 0,007 f 0,070 ± 0,007 f 0,069 ± 0,002 f 0,069 ± 0,001 f 0,070 ± 0,002 f 

DPPH 0,301 ± 0,004 a 0,533 ± 0,034 b 0,654 ± 0,003 d 0,647 ± 0,007 d 0,600 ± 0,014 c 1,171 ± 0,025 e 1,149 ± 0,111 e 3,000 ± 0,163 f 3,460 ± 0,107 g 3,045 ± 0,068 f 3,138 ± 0,148 fg 3,305 ± 0,039 g 

MOS 
ABTS 0,006 ± 0,000 a 0,022 ± 0,001 b 0,026 ± 0,003 b 0,030 ± 0,001 c 0,031 ± 0,001 c 0,042 ± 0,004 d 0,041 ± 0,002 d 0,051 ± 0,003 e 0,050 ± 0,003 e 0,052 ± 0,002 e 0,063 ± 0,001 f 0,056 ± 0,001 e 

DPPH 0,194 ± 0,008 a 0,427 ± 0,017 b 0,517 ± 0,022 c 0,544 ± 0,031 cd 0,553 ± 0,025 d 1,072 ± 0,079 e 1,024 ± 0,060 e 2,632 ± 0,007 f 2,942 ± 0,063 h 2,742 ± 0,060 g 2,561 ± 0,219 f 2,591 ± 0,093 f 
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Os resultados evidenciaram comportamentos distintos nos licores em ambos os 

métodos, e diferenças significativas ao longo dos diferentes dias de amostragem e para todas as 

castas em estudo, independentemente de serem castas tintas ou brancas. 

Quanto ao método de ABTS, os valores variam entre 0,006 ± 0,000 (MOS) e 0,017 ± 

0,000 µmol Trolox/g (TC) ao dia 0 e entre 0,041 ± 0,002 (MOS) e 0,108 ± 0,003 µmol Trolox/g 

(TB) ao dia 15. Neste intervalo, verifica-se incremento de atividade antioxidante e diferenças 

significativas em todas as castas. 

Do dia 15 ao dia 30, praticamente todas as castas apresentam diferenças significativas 

com exceção da ‘Touriga Nacional’, ‘Tinta Barroca’ e ‘Malvasia Fina’. Ao dia 30, os valores 

da atividade antioxidante variam entre 0,050 ± 0,003 (MOS) e 0,134 ± 0,001 µmol Trolox/g 

(TC). 

Do dia 30 ao dia 60, todas as castas apresentam diferenças significativas, com exceção da 

‘Malvasia Fina’. Ao dia 60, a atividade antiradicalar varia entre 0,056 ± 0,001 (MOS) e 0,134 

± 0,001 µmol Trolox/g (TC). 

Todas as castas apresentam o seu valor máximo de atividade antiradicalar pelo método 

ABTS, ao dia 50, com exceção da ‘Touriga Nacional’ (dia 60) e da ‘Malvasia Fina’ (dia 30), 

sendo que esta última não regista posteriormente diferenças significativas. 

Em sumário, o método de ABTS está de acordo com o verificado nos fenóis totais que 

também apresentam diferenças significativas ao longo dos dias de amostragem e onde a casta 

‘Moscatel Galego’ é a que se apresenta com valores menores e a ‘Tinto Cão’ como a que regista 

valores máximos. No entanto, ao contrário dos fenóis totais que registam maioritariamente 

picos máximos aos dias 30 e 60, a atividade antiradicalar, por este método, regista-os ao dia 50. 

Em relação ao método de DPPH, o teor de captação de radicais variou entre 0,194 ± 

0,008 (MOS) e 0,526 ± 0,031 µmol Trolox/g (TC) ao dia 0 e entre 1,024 ± 0,060 (MOS) e 1,521 

± 0,008 µmol Trolox/g (TC) ao dia 15. Neste intervalo de dias, verificam-se diferenças 

significativas e aumento da atividade antiradicalar.  

Do dia 15 ao dia 30, todas as castas apresentam aumento de atividade e diferenças 

significativas. Ao dia 30 a atividade antiradicalar varia entre 2,018 ± 0,163 (TF) e 3,460 ± 0,107 

µmol Trolox/g (MF), e as castas ‘Touriga Franca’, ‘Malvasia Fina’ e ‘Moscatel Galego’ 

registam o seu valor máximo de atividade antiradicalar. Ainda neste intervalo, especificamente 
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ao dia 21 as castas tintas ‘Tinta Roriz’ e ‘Tinto Cão’ apresentam o seu pico máximo de 

atividade. Contrariamente ao que seria espectável, e que também não se correlaciona com os 

resultados obtidos para a composição fenólica, verifica-se que neste intervalo o valor mais 

elevado da capacidade antioxidante é obtida para uma casta branca e o valor menor para uma 

casta tinta. Apesar de não termos uma explicação plausível para este facto, entendemos que a 

determinação da composição fenólica por HPLC pode ser determinante para dar resposta a este 

fenómeno. 

Do dia 30 ao dia 60, verificam-se diferenças significativas para todos os licores das 

diferentes castas, com exceção da ‘Tinta Roriz’. No caso das castas ‘Touriga Franca’ e ‘Tinto 

Cão’ apresentam diferenças significativas mas registado por um decréscimo, que se justifica 

por terem atingido o seu valor máximo no intervalo discutido anteriormente. Neste intervalo, 

verificam-se picos máximos de atividade para a casta ‘Touriga Nacional’ ao dia 40 e ‘Tinta 

Barroca’ ao dia 50. Ao dia 60, a atividade antiradicalar apresenta valores de 1,774 ± 0,051 (TF) 

3,305 ± 0,039 µmol Trolox/g (MF).  

Em suma, o método de DPPH está de acordo com o verificado nos fenóis totais, no qual 

também se verificam diferenças significativas ao longo dos dias de amostragem. Ao contrário 

dos fenóis totais que registam maioritariamente picos máximos aos dias 30 e 60, a atividade 

antiradicalar, por este método, regista-os ao dia 21 e 30. Neste método, ao contrário do que foi 

verificado nos fenóis totais e no método de ABTS, a casta que apresenta menor atividade é uma 

casta tinta, a ‘Touriga Franca’, e a que apresenta maior atividade uma casta branca, a ‘Malvasia 

Fina’. 

Estes resultados, evidenciaram valores e tendência distintas em relação à atividade 

antiradicalar obtida por ambos os métodos, não deixando de reforçar no entanto as propriedades 

em relação às características como fonte de compostos fenólicos funcionais. Isto pode ser 

devido, ao tema já abordado no ponto 3.1, pelo facto de o método ABTS se aplicar a sistemas 

antioxidantes hidrofílicos e lipofílicos, enquanto o método de DPPH utiliza um radical 

dissolvido em meios orgânicos e, como tal, só é aplicável a sistemas hidrofóbicos (Kim et al., 

2002).
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4. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

- O engaço é uma matriz natural sem valor económico e que constitui uma importante fonte 

de compostos bioativos, adequados a serem usados em diferentes indústrias (cosmética e 

farmacêutica), e para o desenvolvimento de novos produtos de valor acrescentado. 

- De entre as castas analisadas, verificou-se que as castas tintas revelaram sempre teores 

em compostos fenólicos e atividade antiradicalar superiores às castas brancas. 

- A composição fenólica das castas (quer tintas quer brancas) revelou ser dependente da 

própria casta, e das condições edafoclimáticas associadas à produção das respetivas uvas. 

- Nos extratos de engaço, constatou-se que a casta que apresenta maior conteúdo em fenóis 

totais, orto-difenóis e flavonóides, assim como uma maior atividade antiradicalar (DPPH) é a 

‘Tinto Cão’ e a que apresenta menor teor a ‘Moscatel Galego’, com exceção pelo método ABTS 

que regista como maior teor a ‘Touriga Nacional’. 

- Nos licores de engaço, verificou-se que para todos os parâmetros avaliados, as castas com 

menor e maior teor são a ‘Moscatel Galego’ e ‘Tinto Cão’ respetivamente, mantendo assim 

coerência com os resultados dos extratos, sendo que a exceção se verifica no método de DPPH 

que ao contrário do que é espectável regista como teor mínimo a ‘Touriga Franca’ e teor 

máximo a ‘Malvasia Fina’. 

- De todas as castas avaliadas, a mais promissora em termos de potencial biológico é a 

“Tinto Cão”, já que revelou valores de composição fenólica superiores em relação a todas as 

castas em estudo. 

- Em termos futuros, deve ter-se em conta a análise de engaços de várias colheitas (anos), 

assim como o isolamento dos compostos fenólicos por HPLC para identificação dos compostos 

bioativos responsáveis pela atividade antiradicalar, e como forma de justificar o fenómeno 

descrito acima no método de DPPH.  

- Assim como a adição de sumos cítricos para diminuir o teor alcoólico para que seja viável 

uma avaliação das características sensoriais.
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