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Estudo de perfil fenólico e volátil, atividade antioxidante e análise 

sensorial de vinhos monocasta Rabigato 

 

 

 RESUMO 

 

     A casta Rabigato é caracterizada por oferecer notas aromáticas de acácia e flor de 

laranjeira, sensações vegetais e, tradicionalmente uma mineralidade considerada “atrevida”. É 

caracterizada por ter uma acidez mordaz, e penetrante. Os vinhos oferecem acidez viva e bem 

equilibrada, boas graduações alcoólicas, frescura e estrutura, características que a elevaram ao 

estatuto de casta promissora do Douro. Apesar disso, são muito reduzidos os estudos descritos 

na literatura acerca de vinhos monocasta de Rabigato, sendo esta essencialmente usada em 

vinhos de lote, para aumentar a acidez. 

      Assim, foi objetivo principal deste  trabalho fazer a caracterização fenólica e aromática 

desta casta, de forma a potencializar a sua comercialização como monocasta, considerando 

também a potencial atividade antioxidante e antimicrobiana da mesma.  Complementarmente, 

foi avaliada a atividade antimicrobiana e a análise sensorial. 

 Verificou-se que, e comparando com outros vinhos brancos mnocasta, esta apresenta 

teores de compostos fenólicos e atividade biológica dentro dos referenciados. Além disso, e 

em termos de análise sensorial, revelou-se de grande aceitabilidade por parte do painel de 

provadores. 

 Podemos desta forma inferir que a comercialização de vinhos monocasta Rabigato 

poderá ser uma mais valia para o setor vitivinícola. 

 

Palavras chave: Rabigato; composição fenólica; composição volátil; atividade antioxidante; 

atividade antimicrobiana 
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Study of phenolic and volatile profile, antioxidant activity and sensorial analysis of 

monocast wines Rabigato 

 

 ABSTRACT 

 

 

       Rabigato variety is characterized by aromatic notes of acacia and orange 

blossom, vegetable sensations and, traditionally, a minerality considered "bold". It is 

also characterized by having a sharp and penetrating acidity. The wines offer well-

balanced acidity, good alcoholic gradations, freshness and structure, characteristics that 

have elevated it to a promising  status of the Douro varieties. In spite of this, the studies 

described in the literature about  Rabigato wines are very reduced, being this one 

essentially used in lot wines, to increase the acidity. 

 Thus, the main objective of this work was to make the phenolic and aromatic 

characterization of this variety, in order to potentiate its commercialization as a 

monovarietal, considering also the potential antioxidant activity of the same. In 

addition, the antimicrobial activity and the sensorial analysis were evaluated. 

 It was verified that, and comparing with other white wines, this one presents 

contents of phenolic compounds and biological activities within the referenced ones. 

Furthermore, and concerning the sensory analysis, it proved to be highly accepted by 

the panel of tasters. 

 We can therefore infer that the commercialization of Rabigato monovarietal 

wines may be an added value for the wine sector. 

 

 

 

Key words: Rabigato; phenolic composition; volatile composition; antioxidant activity; 

antimicrobian activity 
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           I. Introdução  

           1.1. Enquadramento temático  

            O valioso património ao nível da variabilidade genética das castas que existem 

em Portugal, associado às diferentes condições climáticas e ao terroir verificado a nível 

nacional, distingue claramente o nosso país da generalidade das ofertas do mundo 

vitivinícola. 

           Apesar da existência de condições meteorológicas, geológicas e geográficas 

favoráveis à produção de vinhos brancos, pelo facto de haver uma maior produção e 

destaque dos vinhos tintos então os viticultores e enólogos têm relegado para segundo 

plano ao longo dos tempos os vinhos brancos. De facto, as características 

edafoclimáticas da região de Trás-os-Montes, associadas às novas tecnologias que têm 

vindo a ser implementadas nas adegas, bem como à reconversão de vinhas velhas, 

podem levar à produção de vinhos brancos de características excecionais. 

            Com o estudo do potencial fitoquímico, anti-bacteriano e sensorial de uma casta 

branca regional de Trás-os-Montes, realizado neste trabalho, é esperado contribuir para 

revitalizar o dinamismo da região vitivinícola, incentivando os agricultores a 

produzirem mais e melhores vinhos brancos, levando à distinção não só da região, mas 

também de Portugal como um país emergente na produção de vinhos brancos de 

qualidade, neste caso da casta Rabigato. 

 

 1.2. Setor vitivinícola 

 1.2.1. Caracterização do setor a nível mundial   

 

 1.2.1.1. Produção mundial de vinhos 

         Segundo dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), a 

produção de vinho em 2017 foi de 250 milhões de hectolitros, sendo que na Europa essa 

queda se fez sentir mais (-14,6%) do que à escala global (-8,6%), (Revista de vinhos, 

2018). 



 
2 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 A maior quebra de produção terá ocorrido na Itália, com 23% abaixo de 2016. 

Só não foi desalojada do primeiro lugar mundial porque os dois países seguintes, França 

e Espanha, também terão descido significativamente face a 2016: menos 19 e 15 por 

cento respetivamente. 

 Os maiores crescimentos nos grandes produtores surgiram no hemisfério sul 

(Argentina e Austrália cresceram 25 e 6%, respetivamente). Note-se, contudo, que 2016 

foi um ano muito fraco de produção na Argentina (Tabela 1). 

 Mas os mais espetaculares crescimentos deverão ter surgido em países com 

níveis um pouco mais modestos de produção: no Brasil e na Roménia, com valores de 

169% e 64%, respetivamente. A Áustria (23%) e a Moldávia (20%) também cresceram 

(OIV, 2018), (Revista Grandes Escolhas, 2018). 
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 Relativamente ao ano de 2017, e apesar de os dados serem apenas confirmados a 

15 de Novembro, data de entrega das declarações de colheita e produção, sabe-se que, e 

de acordo com a OIV (organização internacional da vinha e do vinho), que apesar das 

condições climatéricas muito secas, Portugal terá produzido mais 10% em relação ao 

 2013 2014 2015  2016 (dados 

provisórios) 

2017 

(dados 

previstos) 

2017/2016 

Variação 

em % 

Itália 54,0 44,2 50,0 50,9 39,3 -23% 

França 42,1 46,5 47,0 45,2 36,7 -19% 

Espanha 45,3 39,5 37,7 39,3 33,5 -15% 

EUA 

(estimativa 

OIV) 

24,4 23,1 21,7 23,6 23,3 -1% 

Austrália  12,3 11,9 11,9 13,1 13,9 6% 

Argentina 15,0 15,2 13,4 9,4 11,8 25% 

China  11,8 11,6 11,5 11,4 11,4 0% 

África do Sul 11,0 11,5 11,2 10,5 10,8 2% 

Chile  12,8 9,9 12,9 10,1 9,5 -6% 

Alemanha  8,4 9,2 8,9 9,0 8,1 -10% 

Portugal 6,2 6,2 7,0 6,0 6,6 10% 

Rússia  5,3 4,9 5,6 5,6 5,6 0% 

Roménia  5,1 3,7 3,6 3,3 5,3 64% 

Brasil 2,7 2,6 2,7 1,3 3,4 169% 

Hungria 2,6 2,4 2,8 2,8 2,9 3% 

Nova-Zelândia 2,5 3,2 2,3 3,1 2,9 -9% 

Grécia 3,3 2,8 2,5 2,6 2,5 -5% 

Sérvia 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0% 

Áustria 2,4 2,0 2,3 2,0 2,4 23% 

Moldávia 2,6 1,6 1,6 1,5 1,8 20% 

Bulgária 1,7 0,7 1,3 1,2 1,2 -2% 

Geórgia 1,0 1,1 1,3 1,1 1,1 0% 

Total Mundial 290,1 269,5 274,7 268,8 246,7 -8% 

Tabela 1. Produção de vinho mundial (mhl) 
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ano passado. A verificar-se este facto, o panorama português será uma exceção à regra, 

já que os quatros maiores produtores mundiais sofreram descidas em 2017 (IVV, 2017). 

 

 1.2.2. Caraterização do setor ao nível produtivo e económico em Portugal 

 O setor do vinho em Portugal tem vindo a crescer significativamente nos últimos 

anos, sendo que três quartos das empresas do vinho são microempresas cujo volume de 

vendas não ultrapassa os dois milhões de euros, e emprega menos de dez trabalhadores. 

As pequenas e médias empresas (PME) cujo volume de vendas não ultrapassa os dez 

milhões de euros e emprega menos de cinquenta trabalhadores geram 70% do volume 

de negócios do sector (Gráfico 2), (Banco de Portugal, 2015). 

      

 

     

 

    

 

 

 

 O Porto é o distrito onde é concebida a maior parcela do volume de negócios do 

setor, mas é em Vila Real e Évora que este assume maior importância relativa (Gráfico 

3 e 4), (Banco de Portugal, 2015). 
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 Existe uma grande importância do setor exportador, sendo o saldo positivo das 

transações com o exterior e contributo relevante para o aumento do volume de negócios. 

Os vinhos do Alentejo contam com maior volume de negócios médio, facto devido ao 

aumento mais significativo da atividade com maior ligação ao mercado externo 

(Gráfico 5 e 6), (Banco de Portugal, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 1.2.3. Caracterização do enoturismo 

 O Enoturismo tem como principal objetivo a promoção do conhecimento das 

etapas do processo produtivo do vinho e de seus aromas e sabores que tanto nos 

cativam.  

 Um turismo de vinho de qualidade vai muito além de uma simples visita às 

caves seguida de prova de vinho, ele convida o enoturista a vivenciar a cultura e a 

tradição local de forma a contextualizar a importância histórica desta atividade agrícola 

na região, ressaltando a deliciosa gastronomia local com dicas de harmonização (o 

vinho ideal para cada tipo de prato regional) e proporcionando experiências únicas e 

inesquecíveis como a participação nas vindimas (colheita das uvas e pisa a pé com os 

trabalhadores locais) e a oportunidade de poder dormir confortavelmente envolto por 

vinhas perfeitamente integradas com as magníficas paisagens. 
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 De acordo com Turismo de Portugal, 2014, as provas de vinho, visitas guiadas 

às instalações e visitas guiadas às vinhas são a atração principal de um enoturista facto 

bem refletido (Gráfico 7) e (Figuras 1,2 e 3). 
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 De acordo com a fonte (Turismo de Portugal, 2014) as empresas inquiridas 

referem, na sua grande maioria, pertencer a uma Região Demarcada (91%) (Gráfico 8), 

uma vez que são empresas cujo objeto principal da atividade é o vinho. A percentagem 

dos que indicam pertencer a uma Rota de Vinhos é também elevada (88%) (Gráfico 9), 

não ficando claro se são membros ativos dessas rotas ou se há apenas uma coincidência 

territorial entre a localização da propriedade e a área de abrangência da Rota. Foram 

identificadas 11 Rotas de Vinhos diferentes.  
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Figura 3. Visitas guiadas às instalações 
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 1.2.4. Importância sócio-económica do setor vitivinícola 

 Depois de ter ocupado um primeiro lugar destacado como produto de exportação 

e de constituir um lugar de destaque na temática agrária nacional, a produção de vinho e 

a cultura da vinha continuam ainda hoje a merecer um lugar de destaque na nossa 

economia.  

 A dimensão económica não esgota a importância da vinha e do vinho em 

Portugal. A sua relação com a terra, o clima, a técnica e a sociedade, apela para uma 

multifuncionalidade digna de nota:  

- Como agente de humanização de vastas regiões com solos de fraca aptidão agrícola;  

- Pelo seu contributo na manutenção da ligação à terra de gerações sucessivas;  

- Pela modulação da paisagem, imperativo produtivo de outros tempos e que constitui 

hoje múltiplas oportunidades de lazer;  

- Pela sua dimensão simbólica que fez a ligação do vinho à arte e à cultura dos povos da 

bacia mediterrânea e que tem atuado, ao longo do tempo, como um poderoso 

instrumento de diferenciação social;  
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Gráfico 9. Unidades que pertencem a rotas de vinhos (%) 
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- Pela complexificação das relações mercantis e a proliferação de interesses sociais e 

políticos que conduziram, desde muito cedo, à intervenção dos poderes públicos 

(Orlando Simões et al. 2007). 

 

 

 1.3. Casta Rabigato 

 

           A casta Rabigato do Douro, é considerada, pelos portugueses, como uma casta 

promissora, já que apresenta características que a tornam única por exemplo a acidez 

que permite ser usada em blend. Apesar de ser cultivada em várias regiões, e autorizada 

em muitas denominações de origem portuguesas, a casta Rabigato adquire especial 

destaque nas DOP Douro, Porto e Trás-os-Montes cobrindo cerca de 2.200 hectares, 

sendo que a sua presença mais marcante, atualmente, é em Trás-os-Montes (Figura 4), 

(Böhm 2007). 

 O primeiro registo histórico dessa casta é muito antigo, sendo que já em 1532, 

Ruy Fernandez refere uma casta com este nome. Lobo (1891) classifica a casta nas sub-

regiões do Douro, em Vilarinho da Castanheira, Anciães, Termo de Alijó e Murça. 

Gyrão (1822) refere, no Douro, uma casta «Rabo-de-gato» como casta muito azeda, o 

que corresponde às experiências atuais com a casta. Segundo Cincinnato (1900), esta 

casta encontrava-se distribuída por todo o país. (Böhm, 2011) 

 Já desde temos longínquos que a casta Rabigato apresenta sinónimos históricos e 

regionais: por erro, Rabo de Ovelha, Rabo de Ovelha Francês, Rabo de Asno (Lobo, 

1790); Estreito (Vila Maior, 1866; Cincinnato, 1900) já refere uma lista de 10 

sinónimos em todo o país, provavelmente devido a caracterização da casta limitada à 

morfologia do cacho.  

  

 Como Homónimos é conhecida como Rabigato-Franco (n.º 241), Rabigato-

Moreno (n.º 242). 
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 1.3.1. Morfologia  

 

 De uma forma geral, há muitos autores que consideram como principal 

característica da vitivinicultura portuguesa, a diversidade sendo que essa diversidade é 

essencialmente devida aos três fatores: clima, solo e variedade de videira 

De facto, para além dos contrastes climáticos e das diferenças na morfologia dos solos, 

a enorme diversidade de variedades de videira nacionais, e em concreto as mais 

adequadas a cada uma das regiões e aos solos, contribuem para uma combinação de 

vinhos com aromas e sabores de características únicas.  

No caso da casta Rabigato, esta é caracterizada da seguinte forma: (IVV, 1986; IVV 

2011) 

 

Extremidade do ramo jovem: Aberta, com carmim generalizado de intensidade média 

e baixa densidade de pêlos prostrados 

Folha jovem: Acobreada, com página inferior glabra. 

Flor: Hermafrodita. 

Pâmpano: Estriado de vermelho, com gomos ligeiramente vermelhos. 

Cacho: Médio, cónico-alado a cilindro-cónico, compacto, pedúnculo de comprimento 

médio (Figura 5). 

Folha adulta: Média, orbicular, com três lóbulos mal definidos; limbo verde médio a 

escuro, irregular, medianamente bolhoso; nervuras principais ligeiramente 

Figura 4. Mapa de cultivo da casta Rabigato 
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avermelhadas na base; página inferior glabra; dentes médios e convexos; seio peciolar 

pouco aberto a fechado, em V, seios laterais abertos em V (Figura 6)  

Bago: Arredondado, pequeno e verde-amarelado; película de espessura fina, polpa de 

consistência média. 

Sarmento: Castanho amarelado (IVV 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 1.3.2. Fenologia  

 Esta casta tem como termo de comparação a casta Fernão Pires (casta referência 

para os estados fenológicos das castas brancas) sendo que em ambas as castas a sua 

fenologia, o abrolhamento, a floração, o pintor e a maturação são precoces. 

  Assim, e comparando as 2 castas, e de acordo com o descrito por Böhm, 2007: 

Abrolhamento: Precoce, 1 dias após a Fernão Pires. 

Floração: Época média, 3 dias após a Fernão Pires. 

Pintor: Tardio, 10 dias após a Fernão Pires. 

Maturação: Época média, uma semana após Fernão Pires. 

 

Figura 5. Forma do cacho de Rabigato Figura 6. Ramo de uma videira de 

casta Rabigato 
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 1.3.3. Potencial Vegetativo 

 Relativamente ao comportamento vegetativo e produtivo da videira há que ter 

em conta a influência das condições climáticas anuais, que influem fortemente este 

parâmetro, salientando-se a importância da temperatura, da insolação e da precipitação 

sobre a qualidade dos bagos, assim como, sobre a qualidade dos vinhos destes 

provenientes (Ribereau-Gayon et al.,1975). 

 Assim, de acordo com (Böhm, 2007; IVV, 1986 e IVV 2011) temos as 

características produtivas e vegetativas, assim como as sensibilidades a doenças e 

parasitas da casta Rabigato: 

Vigor: Médio. 

Porte (tropia): Semi-erecto.  

Entrenós: Médios. 

Tendência para o desenvolvimento de netas: Média. 

Rebentação múltipla: Nula.  

Índice de fertilidade: Em média, nas varas do 1.º gomo = 0,7; nas varas do 2.º gomo = 

1,03; nas varas do 3.º gomo = 1,07 inflorescências por gomo abrolhado.  

Produtividade: Média.  

Estabilidade da produção (diferentes anos e localidades): Constante.  

Homogeneidade de produção (entre as plantas): Uniforme.  

Índice de Winkler (somatório de temperaturas ativas): 1300˚.  

Produção recomendada: 6.000 l/ha.  

Sensibilidade abiótica: Não estudada.  

Sensibilidade criptogâmica: Sensível ao Míldio, Oídio e Botrytis. 

Sensibilidade a parasitas: Não específica.  

Tamanho do cacho: Médio a grande (220-410 g).  

Compactação do cacho: Compacto. 

Bago: Pequeno a médio, 1,7-2,0 g. 

Película: Pouco espessa. 

Nº de graínhas: 1,6-2,5 por bago.  
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 1.3.4. Potencial Agronómico 

 O terroir dos vinhos é o oposto da uniformização, padronização, e é convergente 

ao natural, ao que tem origem, ao que é original, ao típico, ao que tem carácter distintivo 

e ao que é característico (Tonietto, 2007). 

 Assim, de acordo com descrito por (Böhm, 2007), as características 

edafoclimáticas ideais para a casta Rabigato são:  

Sistema de condução: Guyot simples ou duplo.  

Solo favorável para obter qualidade: Requer terrenos secos.  

Clima favorável: Zonas de clima moderado (450-500 m de altitude, no Douro).  

Compasso: Qualquer tipo habitual na sua região de implantação.  

Porta-enxertos: Adapta-se a todos os tipos, recomendando-se os de vigor médio e alto, 

conforme o solo, para atingir a maturação desejada.  

Desavinho/Bagoinha: Não suscetível.  

Conservação do cacho após maturação: Não específica.  

Proteção contra ataques de pássaros: Não específica.  

Aptidão para vindima mecânica: Boa adaptação. 

 

 1.3.5. Potencial Enológico 

 Com grande valor do ponto de vista enológico, os vinhos apresentam geralmente 

uma cor cítrica aberta e boa acidez, com aromas cítricos e por vezes algum mineral, 

medianamente intensos e com elevada capacidade de envelhecimento, tendo uma 

evolução interessante no seu primeiro ano de vida, conservando essa complexidade 

aromática durante dois ou três anos, o que muito os caracteriza (Salvador, 2005, Böhm, 

2007). 

 Assim, como descrito por (Böhm, 2007 e Almeida, 1990/98), temos as 

características normais do vinho resultante da vinificação da casta Rabigato:   

Tipo de vinho: Vinho de mesa, vinho generoso.  

Grau alcoólico provável do mosto: Médio (11% vol. álcool).  

Acidez natural: Elevada (5-7 g/l acidez total).  

Sensibilidade do mosto à oxidação: Não tem.  
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Intensidade da cor: Medianamente intensa. 

Tonalidade: Citrina. 

Sensibilidade do vinho à oxidação: Não tem.  

Análise laboratorial dos aromas: Não estudado.  

Capacidade de envelhecimento do vinho: Razoável. 

Recomendação para lote: Com castas com menos acidez: Fernão Pires, Síria, 

Gouveio, Viosinho.  

Potencial para vinho elementar: Bom.  

Caracterização habitual do vinho: O aroma é de intensidade mediana, doce, 

lembrando flores de laranja com algumas notas mais vegetais, sendo por vezes duro 

quando não atinge uma boa maturação. No gosto é equilibrado, fresco, com um gosto 

frutado satisfatório. Tem vivacidade e alguma persistência na boca. (Figura. 7 e 8) 

Qualidade do vinho: Elevada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1.4. Composição fenólica dos vinhos   

 A atividade antioxidante de produtos naturais tem recebido muito interesse nos 

últimos anos, tanto por parte dos consumidores como da comunidade científica. É 

sabido que o consumo de alimentos ricos em compostos fenólicos contribui para a 

diminuição do risco de ocorrência de doenças relacionadas com o stress oxidativo 

(Georgiev et al., 2014). Este efeito biológico é explicado pela capacidade destes 

compostos em agir como agentes antioxidantes, atuando como reguladores de processos 

Figura 7. Flôr de Laranjeira – aroma 

típico 

Figura 8. Acácia – aroma típico  
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oxidativos que são indesejáveis e prejudiciais (Gris et al., 2013; Liang et al., 2014). 

 Assim, a identificação e a procura por alimentos ricos em compostos fenólicos 

continua a ser um tema atual. A videira e os seus sub-produtos são considerados uma 

das fontes naturais mais ricas em compostos fenólicos, como os ácidos fenólicos, 

estilbenos, flavonóides e antocianidinas. Consequentemente, o consumo moderado de 

vinho é hoje reconhecido como sendo um fator que reduz o risco de adquirir doenças 

humanas relacionadas com o stress oxidativo, nomeadamente cancro, diabetes tipo 2, 

inflamação e enfarte de miocárdio (Fagherazzi et al., 2014; Kutil et al., 2014; Rossi et 

al., 2014; Russo et al., 2014). 

 No entanto, sabe-se que a composição em compostos bioativos promotores de 

saúde, tal como os fenólicos, e que se encontram no vinho depende de diversos fatores 

como o processo de vinificação, condições de maturação e armazenamento, cultivar, 

solo, condições climáticas e clima (Singleton, 1982; de Pascali et al. 2014, King et al., 

2014, Ivanova-Petropulos et al., 2015).  

 Já existem alguns estudos que referem a composição fenólica do vinho, quer 

vinho tinto, quer vinho branco, sendo que a maioria refere que os vinhos tintos são mais 

ricos nestes compostos do que os brancos devido  ao processo de fermentação.  

 No entanto, estudos epidemiológicos mais recentes, nomeadamente estudos in 

vitro, também referem que o vinho branco possui a mesma capacidade na proteção 

contra doenças cardiovasculares (Fragopoulou et al., 2001). 

 A maioria dos compostos fenólicos encontrados nos vinhos brancos pertencem 

essencialmente às famílias dos ácidos fenólicos, como os ácidos benzóicos (ácido 

gálico) e os ácidos cinâmicos e seus derivados (ácido caftárico, ácido coutárico, ácido 

fertárico, ácido caféico, ácido coumárico, ácido ferúlico), flavonóides (catequina e 

quercetina-3-glucorónido) e estilbenos (piceid, resveratrol) (Darias-Martín et al., 2008). 
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 1.5. Objetivos 

  O objetivo desta dissertação é o estudo da composição fitoquímica e potencial 

atividade antioxidante e antimicrobiana da casta Rabigato de forma a potencializar a sua 

comercialização como vinho monocasta.  

 Deste modo, a primeira parte deste trabalho tem como objetivo quantificar os 

compostos fenólicos, particularmente, fenóis totais, orto-difenóis e flavonóides, 

existentes nos extratos do vinho monocasta Rabigato. De seguida, pretende-se averiguar 

se estes extratos apresentam atividade antiradicalar, determinada por dois métodos 

distintos (ABTS e DPPH), e posteriormente, identificar os compostos mais abundantes 

presentes nos extratos, por HPLC. A segunda parte deste trabalho tem como objetivo a 

averiguação da potencial atividade antimicrobiana dos extratos de vinho em estudo, 

testando-os, pelo método de difusão em disco, em isolados clínicos (bactérias 

gastrointestinais), e comparando-os com antibióticos. Este objetivo resulta de estudos 

anteriores do grupo de trabalho com engaço desta casta, e que demonstraram resultados 

muito promissores 

 Pretende-se ainda avaliar a composição volátil deste vinho, bem como a análise 

sensorial do mesmo, de forma a potencializá-lo entre os consumidores 
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II. Material e métodos 

 2.1 Amostragem 

 O vinho utilizado para a realização das análises da determinação da composição 

fenólica, atividade antiradicalar, identificação dos compostos fenólicos por HPLC, 

atividade antimicrobiana e análise sensorial é proveniente de uvas de uma só casta, 

nomeadamente Rabigato da região do baixo corgo (Coordenadas GPS: Vila Real; 

41.281934557995356; -7.6629638671875). 

 A vinificação do vinho monocasta Rabigato foi desenvolvida de acordo com um 

protocolo desenvolvido pelo autor:  

- Onze palotes de uvas (763 Kg) foram encaminhados para o tegão para se proceder ao 

desengaçamento e esmagamento das uvas. 

- Transferiu-se para um amovível com inertização com gelo seco 

- Colocou-se enzima de extração Prozym aroma M (Preparação pectolítica baseada na 

PROZYM® CLARIFICAÇÃO complementada com atividades que promovem uma 

extração suave de aromas, seus percursores e polissacarídeos da película da uva). 

- Colocou-se na prensa inertys (com adição de azoto), para se obter o escorrido e de 

seguida introduziu-se num amovível de 600L. 

- Durante aproximadamente uma semana, o amovível foi para uma câmara frigorífica 

não ultrapassando os 13˚C para decantação e correção de sulfuroso.  

- Passado essa semana, realizou-se a fermentação alcoólica com a levedura 

ZYMAFLORE X5 (levedura para a produção de vinhos brancos e rosados limpos e 

aromáticos com alta intensidade aromática (aromas varietais de tipo tiol, aromas de 

fermentação)), hidratando-a com água entre os 35˚C e os 40˚C e aos poucos adicionou-

se mosto para a habituação ao meio, adicionou-se também  Fermaid O (nutriente de 

proteção e permite otimizar a expressão aromática da levedura.  

- Entre as densidades 1075 e 1065 adicionou-se Fermaid E Blanc (Nutriente complexo 

específico adaptado às exigências de fermentação de brancos e rosés. Permite uma 

nutrição equilibrada da Levedura Seca Ativa (LSA) em mostos com elevadas carências. 

-À densidade de aproximadamente 1040 realizou-se um arejamento total. 
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-A partir da densidade 1015 realizou-se uma batonâge diária até ao final da fermentação 

- No final procedeu-se à adição de bentonite,  ficando a hidratar durante 24 h e passados 

dois dias procedeu-se então ao engarrafamento do vinho monocasta Rabigato. 

 

 2.2. Propriedades enológicas  

 Sendo o vinho resultante de um processo natural, que é a fermentação alcoólica 

do mosto, este possui uma composição química e sensorial distinta, de acordo com o 

solo, o clima e a região onde as uvas são cultivadas.  

 Além dos fatores edafo-climáticos e tecnológicos, existem ainda fatores 

intrínsecos à própria bebida, ou seja, a sua composição química.  

 Visando um controlo adequado das análises, o OIV (Internacional Organisation 

of Vine and Wine), estabeleceu procedimentos de análise específicos a fim de 

uniformizar as técnicas de determinação dos parâmetros analíticos.  

 O teor de etanol dos vinhos é, a seguir à água, a substância mais importante dos 

vinhos em termos quantitativos. Também em termos de origem do próprio vinho, o teor 

de etanol, resultante da fermentação alcoólica dos açúcares através das leveduras, 

caracteriza a vinificação, quer pelas características organoléticas dos vinhos, ou também 

pela importância que este exerce na conservação dos mesmos (Curvelo-Garcia, 1988).  

 O etanol dos vinhos continua a assumir grande importância no valor comercial 

destes produtos, nomeadamente ao nível dos vinhos correntes. Mas, mesmo ao nível dos 

vinhos de qualidade superior, o etanol é uma das características definidoras do tipo e 

carácter próprio, conforme os limites deste teor (Curvelo-Garcia, 1988).  

 Segundo (OIV, 2014), designa-se por título alcoométrico volúmico de um vinho, 

o número de litros de etanol contido em 100 litros de vinho, sendo estes dois volumes 

medidos à temperatura de 20ºC, descrito no método OIV-MA-AS312-01A:R2009. 

 

 Com o objetivo de caracterizar e diferenciar as amostras o mais completo 

possível, neste trabalho realizaram-se as seguintes análises físico-químicas: massa 
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volúmica (20⁰C) (g/l) , acidez volátil, acidez total, pH, Dióxido de enxofre livre (SO2 

livre), Dióxido de enxofre total (SO2 total) e açucares redutores. 

 

 2.3. Determinação da composição fenólica 

 A composição fenólica foi efetuada através da determinação do teor em fenóis 

totais, flavonóides e orto-difenóis. Todos estes métodos foram adaptados para a sua 

aplicabilidade em microplacas de 96 poços (Frilabo, Milheirós, Portugal). 

 

 2.3.1 Determinação do teor em fenóis totais 

 Princípio do método: A determinação do teor em fenóis totais foi efetuada pelo 

método espetrofotométrico de Folin - Ciocalteau, segundo a metodologia descrita por 

Sousa et al. (2014). 

 O reagente Folin - Ciocalteau é constituído por uma mistura dos ácidos 

fosfotungstico (H₃PW₁₂O₄₀) e fosfomolíbdico (H₃PMo₁₂O₄₀) que em meio alcalino 

apresenta uma coloração amarela. A presença de agentes redutores assim como de 

compostos fenólicos origina óxidos de molibdénio (Mo₈O₂₃) e tungsténio (W₈O₂₃). Esta 

redução resulta na formação de complexos azuis, que irá ser quantificada no 

espetrofotómetro a 750 nm (Magalhães et al.,2008). 

  Assim preparou-se o carbonato de sódio (7,5%) e as diferentes soluções de ácido 

gálico (Sigma Aldrich, Steinheim, Germany) com as concentrações: 5, 10, 25, 50, 75, 

100, 150 e 200 mg    de acordo com o descrito em Sousa et al. (2014). Adicionou-se 

em cada poço 100 μL do reagente Folin - Ciocalteau, 20 μL de cada uma das soluções 

padrão e 80 μL de carbonato de sódio (Na₂CO₃), para perfazer um volume total de 200 

μL. A reação foi incubada na estufa a 40 ⁰C, protegida da luz durante 30 minutos. A 

absorvância foi lida a um comprimento de onda de 750 nm, com uma agitação prévia de 

10 segundos, no leitor de microplacas (Thermo Fischer Scientific, Lisboa, Portugal), o 

que permitiu obter uma reta de calibração (y = 0,0046x + 0,1011) com R² = 0,9906. 

 O mesmo procedimento foi aplicado à amostra e por interpolação, a partir da 

equação da reta foi calculado o teor de fenóis totais tendo os resultados sido expressos 

em miligramas de ácido gálico por litro de amostra (mg AG  L
-1

). 

 Quer os padrões quer as amostras foram analisadas em triplicado. 
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 2.3.2. Determinação do teor em flavonóides 

      Princípio do método: Os flavonóides foram determinados pelo método 

espetrofotométrico descrito por Zhishen et al. (1999). Para tal, preparou-se o cloreto de 

alumínio a 100 g    , nitrito de sódio a 50 g    , hidróxido de sódio a 1M e os padrões 

de catequina (Merk, Darmstadt, Germany) com as concentrações 5, 10, 25, 50, 75, 100, 

150 e 200 mg    . 

      Assim foi adicionado em cada poço, 24 μL de cada uma das soluções padrão e 

28 μL de nitrito de sódio (NaNO₂, 5%), deixando atuar 5 minutos à temperatura 

ambiente. 

Após este período de tempo, foram adicionados 28 μL de cloreto de alumínio (AlCl₃) e 

deixou-se repousar durante 6 minutos. Por fim, adicionou-se 120 μL de hidróxido de 

sódio (NaOH, 1M) e foi lida a absorvância da mistura final a um comprimento de onda 

de 520 nm, com agitação prévia de 30 segundos, no espetrofotómetro de microplacas 

(Thermo Fischer Scientific, Lisboa, Portugal) o que permitiu obter uma reta de 

calibração  

(y = 0,002x + 0,044) com R² = 0,9995. 

      O mesmo procedimento foi aplicado à amostra e por interpolação, a partir da 

reta de calibração foi calculado o conteúdo em flavonóides, tendo os resultados sido 

expressos em miligramas de catequina por litro de amostra (mg CAT L
-1

).          

     Quer os padrões quer as amostras foram analisadas em triplicado. 

 

 2.3.3 Determinação do teor em orto-difenóis 

      Princípio do método: O teor em orto-difenóis foi determinado 

colorimetricamente pelo método adaptado por Gouvinhas et al. (2015). Este método 

consiste na complexação dos orto-difenóis com iões de molibdato, resultando numa cor 

alaranjada. 

      Preparou-se o molibdato de sódio (Na₂MoO₄, 5%) e as diferentes soluções de 

padrão de ácido gálico (Sigma, Steinheim, Germany) com as concentrações 5, 10, 25, 

50, 75, 100, 150 e 200 g    . Adicionou-se em cada poço 40 μL de molibdato de sódio 

(Na₂MoO₄) a 160 μL de cada uma das soluções padrão. De seguida a microplaca foi 

incubada à temperatura ambiente protegida da luz, durante 15 minutos. Após este 

período de tempo foi feita a leitura da absorvância a um comprimento de onda de 375 
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nm, no espetrofotómetro de microplacas (Thermo Fischer Scientific, Lisboa, Portugal), 

o que permitiu obter uma reta de calibração (y = 0,005x + 0,0672) com R² = 0,9996. 

       O mesmo procedimento foi aplicado à amostra e por interpolação, a partir da 

reta de calibração, foi calculado o teor de orto-difenóis, sendo este expresso em 

miligramas de ácido gálico por litro da amostra (mg AG L
-1

).          

      As amostras e os padrões foram analisados em triplicado. 

 

 

 

 2.4. Determinação da Atividade Antiradicalar 

      Princípio do método: Para a determinação da atividade antiradicalar utilizou-se 

o método de TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity - capacidade antioxidante 

em equivalente de Trolox) descrito por Ozgen et al. (2006), que envolve reações de 

transferência de eletrões. Este método permite a quantificação da atividade antiradicalar 

de uma amostra através da sua capacidade de reduzir radicais. 

 

 2.4.1. Capacidade de neutralização do radical 2,2-azino-bis (3-

etilbenzotiazolino-6-sulfónico) (ABTS˙⁺) 

      Princípio do método: Ao ABTS˙ foi adicionado persulfato de Potássio 

(Na₂S₂O₈), que vai oxida-lo a ABTS˙⁺, resultando uma cor verde azulada escura. Ao 

adicionar esta mistura de antioxidantes, o catião vai reduzir a ABTS, observando-se 

assim uma descoloração comparativamente à solução inicial (Mena et al., 2011). 

      O catião radical ABTS˙⁺ foi preparado a partir da mistura de uma solução de 

persulfato de potássio (Sigma, Steinheim, Germany) a 148 mM e uma de ABTS a 7 mM 

(em água) (88:5000, v/v). Esta mistura foi deixada em repouso durante 12-16 horas à 

temperatura ambiente, protegida da luz, para que assim alcançasse o seu estado 

oxidativo estável. Após este procedimento, a solução ABTS˙⁺ foi diluída a 100 mM em 

tampão de acetato de sódio (pH=4,5) até obter uma absorvância estável de 0,700 ±0,02 

a um comprimento de onda de 734 nm, sendo esta a solução de trabalho. 

      O Trolox a 1 mM foi utilizado como uma solução padrão e foi preparado por 

diluição da solução de 5 mM em tampão de acetato de sódio. A solução de trabalho foi 

posteriormente diluída 1:5 (v/v) em tampão de acetato de sódio para a obtenção de uma 
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solução de Trolox 0,2 mM. A partir desta, realizaram-se diluições em série de ½ em 

tampão de acetato de sódio (0,2 – 0,034 mM) o que permitiu obter uma reta padrão 

usada para determinar a capacidade de captação de radicais livres dos extratos 

polifenólicos. 

      A reação foi iniciada por adição de 12 µL de cada amostra ou padrão para cada 

poço individual da microplaca contendo 188 µL da solução de trabalho de ABTS˙⁺. O 

volume final presente em cada poço foi de 200 µL. Foi feita uma incubação durante 30 

minutos com proteção da luz. A leitura da absorvância foi feita a 750 nm a 25˚C. 

      Para elaboração da curva de calibração utilizaram-se quatro padrões de Trolox, 

com diferentes concentrações: 0,200; 0,140; 0,098; 0,069; 0,048 e 0,034 mM, o que 

permitiu obter uma reta para o vinho (y = 218,56x - 0,6131) com R² = 0,9982. 

      A percentagem de inibição para cada padrão e amostra foi calculada pela 

seguinte fórmula:  

% Inibição = 100 x (Abs750 BRANCO – Abs750 AMOSTRA / Abs750 BRANCO) 

sendo que o branco corresponde à absorvância de 188 µL ABTS + 12 µL de água 

destilada. 

 Amostras e padrões foram analisadas em triplicado. 

      A atividade antioxidante das amostras foi calculada como equivalente de Trolox 

(TEAC) e expressa como equivalentes de mmoles de Trolox por litro de amostra (mmol 

Trolox L
-1

). 

 

 

 2.4.2 Capacidade de neutralização do radical 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo 

(DPPH˙) 

      Princípio do método: Para avaliar a capacidade antiradicalar das amostras, os 

extratos antioxidantes obtidos das 3 garrafas de vinho foram deixados a reagir com o 

radical estável de DPPH˙ numa solução de MeOH/H₂O (70:30, v/v) de acordo com o 

descrito por Mena et al. (2011). O DPPH˙ que possui uma cor púrpura na presença de 

um antioxidante é reduzido a difenil-picril-hidrazina que não apresenta coloração. 

      A solução foi ajustada até se obter uma absorvância de 1.000 num comprimento 

de onda de 520 nm. Foi adicionado em cada poço, 190 µL da solução acertada de DPPH 

e 10 µL de cada amostra ou padrão. O volume final presente em todos os poços 

individualmente foi de 200 µL de cada amostra ou padrão. A placa foi deixada à 



 
23 

 

temperatura ambiente, com proteção da luz, durante 30 minutos. Posteriormente, foi lida 

a absorvância a 520 nm, no espectrofotómetro de microplacas (Thermo Fisher 

Scientific, Lisboa, Portugal). 

      Para a elaboração da reta de calibração, o padrão de Trolox foi diluído com a 

mistura MeOH/H₂O (50:50, v/v) para se obter uma solução de 5 mM. Esta solução foi 

diluída na mistura de MeOH/H₂O (50:50, v/v) para se obter uma concentração de 2,5 

mM, a partir da qual se efetuaram as diluições em série, o que permitiu obter a reta 

padrão usada para a quantificação da atividade de captação do radical DPPH dos 

extratos. 

      Para a elaboração da reta de calibração utilizam-se cinco padrões de Trolox, com 

diferentes concentrações: 0,625; 0,313; 0,156; 0,078 e 0,039 mM, o que permitiu obter 

uma reta para o vinho (y = 83,043x - 2,9432) com R² = 0,9906. 

      A percentagem de inibição para cada padrão e amostra foi calculada pela 

seguinte fórmula:  

% Inibição = 100 x (Abs520 BRANCO – Abs520 AMOSTRA / Abs520 BRANCO), 

sendo que o branco corresponde à absorvância de 190 µL de DPPH + 10 µL da mistura 

de MeOH/H₂O (70:30, v/v). 

      Amostras e padrões foram analisados em triplicado. 

      Por interpolação a partir da curva de calibração foi determinada a atividade 

antioxidante das amostras, e os resultados obtidos foram expressos em mmol de Trolox 

por litro (TEAC) de amostra (mmol Trolox L
-1

). 

 

 

 2.5. Identificação dos compostos fenólicos presentes no vinho por HPLC 

    Princípio do método: foi utilizada a cromatografia líquida em coluna (ACE 

UltraCore 5 µm SuperC18 (250x4.6mm, id)) – HPLC de fase reversa. 

      A cromatografia é um método físico-químico de separação, fundamentado na 

migração diferencial dos componentes de uma mistura, que ocorre devido a diferentes 

interações entre duas fases imiscíveis, a fase móvel e a fase estacionária. É uma técnica 

muito versátil e de grande aplicabilidade devido à grande possibilidade de combinações 

entre fases móveis e fases estacionárias.  

      Durante o processo de separação, os componentes da mistura são arrastados na 

fase móvel, passando simultaneamente ao longo da fase estacionária. A velocidade do 



 
24 

 

movimento das partículas e o seu tempo de retenção é dependente da respetiva afinidade 

relativa para as duas fases (Choudhury et al., 2006). 

      A técnica de HPLC de fase reversa (RP – HPLC) consiste, neste caso, numa fase 

móvel apolar com a mistura do solvente A: H₂O/HCOOH (99,9:0,1, v/v) e do solvente 

B: acetonitrilo, e uma fase estacionária de polaridade moderada que se encontra no 

interior da coluna. Ambas as fases móveis (solvente A e solvente B) foram filtradas com 

uma membrana de 0,2 µm e desgaseificadas por vácuo antes de se colocar no sistema 

cromatográfico. O tempo de retenção é maior para as moléculas de natureza apolar, 

enquanto as moléculas de caráter polar eluem mais rapidamente. 

      Neste tipo de cromatografia líquida, o aumento da eficiência pode ser apenas 

conseguido pela diminuição do tamanho das partículas de adsorvente da fase 

estacionária (diâmetros de 3 a 10 µm). A utilização de partículas de diâmetro pequeno 

provocam uma grande resistência à passagem da fase móvel, sendo necessário aplicar 

pressões mais elevadas para se obter um fluxo aceitável e assim, intensificar a 

deslocação da fase móvel ao longo da coluna. O poder de separação deste tipo de 

colunas é muito elevado. 

       O gradiente utilizado foi baseado no método descrito por Borrás-Linares et al. 

(2011) com algumas modificações. Sucintamente o gradiente usado consistiu em 15% 

de B, 0 minutos; 20% de B, 20 minutos; 20% de B, 15 minutos; 50% de B, 30 minutos; 

100% de B, 45 minutos; 100% de B, 50 minutos. E voltou de novo a efetuar-se a corrida 

com 15% de B, 55 minutos; 15% de B, 65 minutos. O volume de amostra injetado foi 

de 20 µL e o fluxo foi de 0,800 ml/min sendo a análise realizada à temperatura ambiente 

(25˚C). Todas as amostras foram injetadas em duplicado. 

      Para esta análise foi utilizado um Sistema de HPLC Thermo Finnigan Surveyor: 

Com bomba quaternária, autosampler e detetor de PDA (Photo diode-array) (Thermo 

Fisher Scientific, INC., Waltham, USA). 

      Para a identificação dos compostos fenólicos, foi tido em conta a ordem de 

eluição, os tempos de retenção, os espectros ultra violeta- visível e os dados existentes 

na literatura (Proestos et al., 2005; Fecka et al., 2007; Muchuweti et al., 2007; Padmini 

et al., 2010; Brahmi et al., 2015; Costa et al., 2015).  

 

 Para a quantificação destes mesmos compostos a 330 nm, foram preparados 

padrões em diferentes concentrações. O ácido caftárico foi o padrão utilizado para a 
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quantificação dos ácidos hidroxicinâmicos (0,2; 0,4; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 μg mL
-1

) tendo-

se obtido a reta y=235162x-20749 (R
2
=0,9998). O Resveratrol foi o padrão utilizado 

para a quantificação dos estilbenos (0,1; 0,2; 0,4; 1,0; 2,0; 4,0 μg mL
-1

), com a reta y= 

636309x-5172,2 (R
2
=0,9999). Para o flavonol foi utilizado um padrão de quercetina 

(0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 μg mL
-1

), tendo-se obtido a reta y=169476x+10798 

(R
2
=0,9991). 

  

2.6. Identificação da composição volátil  

 

 A identificação dos compostos voláteis das amostras foi realizada com recurso à 

extração líquido-líquido (ELL) seguida da análise por cromatografia gasosa acoplada à 

espetrometria de massa (GC-MS). 

 A extração dos compostos com recurso a ELL foi realizada com 8 mL de vinho 

da monocasta Rabigato, aos quais foram adicionados 1 mL de solvente de extração 

(Diclorometano : Hexano (50:50, v/v)). De seguida recorreu-se à agitação em gelo 

durante cerca de 15 minutos, após a qual se efetuou uma centrifugação durante 5 min  a 

2500 x g. De seguida foi retirada a fase orgânica, e a mesma colocada sob uma corrente 

suave de azoto, afim de permitir a evaporação do solvente orgânico. Os extratos secos 

foram resuspendidos em 65 μL de hexano e colocados em frascos de GC, para injeção 

automática. 

 A análise dos compostos voláteis foi realizada num GC 6890N acoplado a um 

detetor MS 5973N (Agilent Technologies, Waldbronn, Alemanha). A separação dos 

compostos foi realizada numa coluna capilar TRB-5MS (30m x 0.25mm x 0.25um) 

(Teknokroma, Espanha), com fluxo de hélio (fase móvel) a 0.7 mL/min, com o seguinte 

programa de temperatura: inicio a 50 ºC (mantidos durante 6 min), aumento de 2 ºC/min 

até aos 240 ºC (mantidos durante 5 min), e aumento final de 20 ºC/min até aos 280 ºC 

(mantidos durante 1 min). O tempo total de corrida foi de 109 min. O injetor, 7683 

Series (Agilent Technologies, Waldbronn, Alemanha) foi mantido a 250 ºC, e a injeção 

foi realizada no modo splitless, sendo o volume de injeção 1 μL. A fonte de ionização 

de impacto eletrónico (EI) foi operada em modo positivo a 70 eV, sendo a temperatura 

mantida a 230 ºC. O detetor MS foi mantido a 250 ºC, e operado em modo de SCAN 

entre 29-550 m/z. Os dados foram analisados no Enhanced Chemstation Data Analysis 
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(G1701DA), e o equipamento foi controlado no Enhanced Chemstation (G1701DA) 

ambos da Agilent. 

 

 

 

 2.7. Análise sensorial  

 

 2.7.1. Painel de provadores  

 

 O painel de provadores era constituído por 18 pessoas, da Escola de Ciências da 

Vida e do Ambiente, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Todos os 

provadores tinham treino em análise sensorial. As provas decorreram das 15.00 às 16.00 

horas, numa sala com ambiente controlado e material necessário para cada tarefa, de 

acordo com a norma ISO 8589:2007. 

 

 2.7.2. Prova dos Vinhos  

 

 As amostras de vinho foram apresentadas codificadas, com códigos de 1 dígito, 

servidas à temperatura ambiente, em copos apropriados (ISO 3591:1977). Foi fornecida 

água mineral e bolachas para limpeza do palato entre a avaliação das amostras.  

Foi efetuada uma Análise Descritiva Quantitativa (ADQ), utilizando-se fichas de prova 

com descritores adaptados de acordo com o procedimento descrito por MONTEIRO et 

al. (2014).  

 Foram avaliados os seguintes descritores / atributos: Qualidade global, frutos 

árvore, frutos tropicais, citrinos, floral, madeira/especiarias, mineral, vegetal, mel-

confeitaria, acidez, amargo, estrutura, corpo, equilíbrio, persistência e nota final 

(escala de 1 a 10) , com uma escala estruturada de 1 a 5 pontos (ISO 4121:2003). 
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 2.8. Isolados Bacterianos  

 

      Neste trabalho foram utilizados isolados clínicos (bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas), obtidos de amostras biológicas do trato gastrointestinal de humanos, 

cedidos pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), no 

âmbito do protocolo estabelecido desde 2004, que pertencem à coleção MJS e já 

utilizados em outros estudos, nomeadamente, Staphylococcus aureus MJS241 e 

Enterococcus faecalis MJS257, Eschericia coli MJS260 e Klebsiella pneumoniae 

MJS281. Foram também utilizadas bactérias de referência obtidas da American Type 

Culture Collection (ATCC), designadamente Listeria monocytogenes ATCC 15313 e 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145. As coleções de isolados (MJS, ATCC), estão 

armazenadas no laboratório de microbiologia médica, DCV-ECAV da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (Tabela 2.) 

      Os isolamentos bacterianos foram previamente identificados por métodos 

bioquímicos (API 20E, API 20NE, API Staphy (BioMérieux)), e através de métodos 

moleculares, nomeadamente, a sequenciação parcial do gene 16S rRNA. Todos os 

isolados estavam guardados em alíquotas de meio BHI (Brain Heart Infusion) a -70˚C, 

em 15% (v/v) de glicerol. Antes dos testes de atividade microbiana, os isolados foram 

cultivados em BHI agar durante 24h a 37˚C. O processamento das culturas bacterianas 

utilizadas neste estudo seguiu todos os procedimentos de segurança em laboratório, 

conforme o ponto 4 das normas de biossegurança da UTAD. 

 

 

 

 

   

Isolados Bacterianos Origem  Classe 

Listeria monocytogenes ATCC 15313 Americam Type Culture Collection Gram + 

Staphylococcus aureus MJS241 Trato gastrointestinal humano Gram + 

Enterococcus faecalis MJS257 Trato gastrointestinal humano Gram + 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 Americam Type Culture Collection Gram - 

Eschericia coli MJS260 Trato gastrointestinal humano Gram - 

Klebsiella pneumoniae MJS281 Trato gastrointestinal humano Gram - 

Tabela 2. Isolados bacterianos  
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 2.9. Atividade Antimicrobiana  

 

     Para a determinação da atividade antimicrobiana foi utilizado o método de 

difusão em disco, descrito por Bauer et al. (1966), com algumas modificações. 

      Neste método as suspensões foram realizadas de uma cultura pura em 0,9% 

NaCl, e a turbidez destas foi ajustada para o valor de 0.5 de McFarland. De seguida, 

cultivou-se, com uma zaragatoa, suspensões dos isolados bacterianos em placas de Petri 

(90 mm de diâmetro) contendo 20 ml de Muller-Hinton agar. Posteriormente, foram 

colocados discos brancos estéreis (6 mm de diâmetro) nas placas utilizando um 

dispenser – OXOID, que foram depois impregnados com 12 µL dos diferentes extratos 

(dissolvidos em dimetilsulfóxido a 10%). Nos testes realizados foram utilizados dois 

controlos, um positivo e outro negativo, como controlo positivo utilizaram-se 

antibióticos comerciais de Gentamicina (30 µg), Gentamicina (10 µg) e Ciprofloxacina 

(10 µg), como controlo negativo utilizou-se DMSO a 10% (não tóxico para a célula). 

      Após 24 horas incubados a 37˚C, procedeu-se à medição dos halos de inibição 

de crescimento microbiano à volta dos discos impregnados com os extratos e os 

antibióticos. 

     Para avaliar o perfil de sensibilidade ou resistência das bactérias aos antibióticos, 

relativamente ao diâmetro do halo de inibição obtido, são utilizadas as tabelas EUCAST 

(European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). O método EUCAST 

avalia a suscetibilidade antimicrobiana por difusão em disco. 

      A atividade microbiana foi calculada segundo a seguinte equação: % RIZD = 

(IZD amostra – IZD controlo-negativo) / IZD antibiótico x 100%, onde IZD 

corresponde aos halos de inibição (mm) e RIZD à percentagem do diâmetro relativo do 

halo de inibição (Aires et al., 2009). Esta equação tem em atenção, e compensa, o 

possível efeito do solvente (branco) que não a água.  

      Para além deste cálculo, podemos também classificar a atividade antimicrobiana 

de cada extrato testado, de acordo com o seguinte: 

 Sem efeito (-): halo de inibição = 0 

 Eficácia moderada (+): 0 < halo de inibição < halo de inibição do antibiótico;  

 Boa eficácia (++): halo de inibição do antibiótico < halo de inibição < 2 × halo 

de inibição; 

 Elevada eficácia (+++): halo de inibição > 2 × halo de inibição do antibiótico 
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 2.10. Análise Estatística 

 

      Todos os dados foram sujeitos ao software estatístico IMB SPSS 21.0, 

recorrendo à análise de variância (ANOVA) e analisados por teste de t, com um nível de 

significância de 0,05%. Os resultados das amostras (n = 3) foram apresentados com 

média ± desvio padrão. 
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 III. Resultados e discussão 

 3.1. Propriedades físico-químicas do vinho monocasta Rabigato 

 Foram realizadas análises químicas do vinho monocasta Rabigato como descrito 

na (Tabela 3) de pH, acidez total, acidez volátil, teor alcoólico, Sulfuroso livre e total 

para comparação com os limites legais impostos pelo IVV.  

   

  

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

Acidez Total (g/L de ác. tartárico) 4,52 

Acidez Volátil (g/L de ác. acético) 0,50 

Ácido Málico (g/L) 0,75 

Açucares Redutores (g/L) 10,32 

Grau Baumé (20⁰C) - 

Massa Volúmica (20⁰C) (g/L) - 

pH 3,26 

Sulfuroso Livre (mg SO2/L) 9 

Sulfuroso Total (mg SO2/L) 96 

Teor Alcoólico (% vol.) (Dest.) 11,87 

 

 Os valores apresentados na tabela estão de acordo com os descrito na literatura 

(IVV, 2017), já que para a acidez total o limite legal para vinho é de > 3,5 g/l de ácido 

tartárico (Reg. (CE) nº 491/2009, Anexo III- 1 d)); para o parâmetro sulfuroso total o 

limite legal para vinhos brancos e rosados é de < 250 mg/l para vinhos com > 5 g/l de 

teor em açucares (expresso em glucose+frutose) (Reg. (CE) nº 606/2009, Anexo I B – 

A. 2.a)) 

 
 

 

 

 

Tabela 3.  Análise físico-química do vinho monocasta Rabigato  
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 3.2. Composição fenólica do vinho e atividade antiradicalar 

     Neste trabalho como foi anteriormente descrito, foram utilizadas amostras de vinho 

monocasta Rabigato, com o objetivo de estudar a composição fitoquímica e potencial 

atividade antioxidante e antimicrobiano da casta Rabigato de forma a potencializar a 

comercialização desta casta como monocasta. 

      A casta Rabigato como anteriormente referida é uma casta caracterizada por ser 

muito ácida, e normalmente ser usada em blend e não como monocasta. 

      Na seguinte tabela (Tabela 4), são apresentados os resultados relativos à 

composição fenólica (fenóis totais, orto-difenóis, flavonóides) e atividade antiradicalar 

(ABTS e DPPH) das amostras de vinho analisado. 

      

 

 

 De forma a podermos ter um termo de comparação com outras castas brancas e 

assim podermos potencializar ou não a casta por nós estudada, fizemos a comparação 

dos resultados obtidos com os descritos na literatura (Tabela 4.1). 

Amostras Fenóis totais 

(mg AG L
-1

) 

Orto-difenóis 

(mg AG L
-1

) 

Flavonóides 

(mg CAT L
-1

) 

ABTS 

(mmol 

Trolox L
-1

) 

DPPH 

(mmol 

Trolox L
-1

) 

Rabigato 241,49 ± 5,90 3395,26 ± 54,59 86,39 ± 6,29 1,81 ± 0,05 0,66 ± 0,16 

     
 

 

Tabela 4. Resultados da composição fenólica do vinho monocasta Rabigato 
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         Apesar de não se encontrarem resultados na literatura relativos ao teor de orto-

difenóis de castas brancas com características similares à casta Rabigato, existem alguns 

resultados referentes ao teor em fenóis totais e flavonóides, que usaremos para comparar 

com os resultados obtidos no presente trabalho. 

      Como se pode verificar pelos resultados apresentados na (Tabela 4.1), há 

bastantes diferenças no teor em fenóis totais e flavonóides para as diferentes castas 

referenciadas, o que vai de encontro ao descrito na literatura já que estes compostos 

sendo metabolitos secundários, o seu teor depende não só da casta mas também das 

condições edafoclimáticas.  

 Os valores obtidos para o vinho em estudo estão de acordo com o descrito na 

literatura, já que se obteve um teor em fenóis totais de 241,49 ± 5,90 mg AG L
-1 e  os 

valores descritos variam entre 131 ± 0 mg ácido gálico L
-1

  (Encruzado) e 245 ± 4 mg 

ácido gálico L
-1

  (Gouveio); já para o teor em flavonóides obteve-se um teor de 86,39 ± 

6,29 mg ácido gálico L
-1

 para o vinho em estudo e os valores variam de 84 ± 1 mg ácido 

gálico L
-1

 (Encruzado)  e os 161 ± 4 mg ácido gálico L
-1 

(Gouveio). 

 

 

 

Castas   Fenóis totais (mg 

ácido gálico L
-1

) 

Flavonóides (mg 

ácido gálico L
-1

) 

Referências 

bibliográficas  

Malvasia fina 221±1 125±1 Teixeira, 2015 

Gouveio 245±4 161±4 Teixeira, 2015 

Sauvignon Blanc 175,6 125 (mg/L Catequina) Pereira, 1997 

Chardonay 149±1 106±0 Vilela, 2016 

Viognier 140±2 103±2 Vilela, 2016 

Viosinho 142±1 88±1 Vilela, 2016 

Encruzado 131±0 84±1 Vilela, 2016 

Alvarinho 148±1 95±2 Vilela, 2016 

Tabela 4.1. Composição fenólica de outras castas brancas 
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Castas ABTS (mmol 

Trolox L
-1

) 

DPPH (mmol 

Trolox L
-1

) 

Referências 

Palomino Yema wine 0,21 ± 0,00 0,57 ± 0,03 Villaño, 2005 

Chardonnay - 0,10 ± 0,02 Tauchen 2014 

Sauvignon Blanc - 0,12 ± 0,01 Tauchen 2014 

Rkatsiteli - 0,17 ± 0,02 Tauchen 2014 

 

 Os valores obtidos para o vinho em estudo apesar de estarem com um valor 

acima dos descritos na literatura temos de ter em atenção que as condições 

edafoclimáticas não são as mesmas , já que se obteve um valor de ABTS de 1,81 ± 0,05 

mmol Trolox L
-1

 e o valor descrito na literatura é de 0,21 ± 0,00 mmol Trolox L
-1

, é de 

referir que não existe informação suficiente para comparação de dados; já para o teor 

em DPPH obteve-se um teor de 0,66 ± 0,16 mmol Trolox L
-1

 para o vinho em estudo e 

os valores variam de 0,10 ± 0,02 mmol Trolox L
-1

 (Chardonnay) e os 0,57 ± 0,03 mmol 

Trolox L
-1 

(Palomino Yema wine).  

 

 3.3. Identificação e quantificação dos compostos fenólicos presentes no 

vinho monocasta Rabigato por HPLC 

 

    A análise por HPLC revelou a presença de diversos compostos fenólicos com 

espectros UV característicos de ácidos hidroxicinâmicos, estilbenos e resveratrol 

conseguindo-se identificar 5 compostos, designadamente: (1) isorhamnetina-3-O-(6-O-

feruil)-glucósido; (2) ácido caftárico; (3) Ácido hidroxicinâmico não identificado; (4) 

Ácido caféico; (5) Ɛ-viniferina 

 

 

 

 

 

(1) 
(2) 

Tabela 4.2. Atividade antiradicalar de outras castas brancas 
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 Estes compostos foram identificados, sendo determinada posteriormente, a 

concentração de cada um deles (Tabela 6). Apresenta-se no (Gráfico 10) o 

cromatograma relativo a essa identificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Identificação e quantificação por HPLC dos compostos fenólicos presentes no vinho 

monocasta Rabigato. 

Figura 9. Estrutura química dos compostos 

identificados por HPLC 

(3) (4) 

(5) 

1 

2 

3 

4 

5 
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 Os tempos de retenção médios para cada composto encontram-se na tabela 5.                

(1) isorhamnetina-3-O-(6-O-feruil)-glucósido; (2) ácido caftárico; (3) Ácido 

hidroxicinâmico não identificado; (4) Ácido caféico; (5) Ɛ-viniferina 

 

 

Compostos identificados Tempo médio ± Desvio Padrão 

1 7,15 ± 0,05 

2 11,17 ± 0,24 

3 14,09 ± 0,05 

4 17,49 ± 0,05 

5 36,56 ± 0,14 

 

 O composto que tem um menor tempo de retenção identifica-se como 

isorhamnetina-3-O-(6-O-feruil)-glucósido com um tempo de retenção estimado em 7,15 

± 0,05 e o composto com maior tempo de retenção é de 36,56 ± 0,14 identificando-se 

como Ɛ-viniferina. 

 

 

 O composto que apresenta uma concentração mais abundante é o ácido cafeico 

com uma concentração de 28,32 ± 0,46 mg L
-1

 o composto quantificado em menor 

concentração foi um acido hidroxicinâmico com uma concentração de 1,57 ± 0,05 mg 

L
-1

 não tendo no entanto sido possível a sua identificação. 

 

Compostos identificados      Concentração 

Ácido hidroxicinâmico não 

identificado 

 1,57 ± 0,05 

isorhamnetina-3-O-(6-O-feruloyl)-

glucósido 

           1,97 ± 0,05 

Ɛ-viniferina  4,06 ± 0,14 

Ácido caftárico  18,52 ± 0,24 

Ácido caféico  28,32 ± 0,46 

Tabela 6. Concentração (mg L
-1

) calculada dos compostos identificados 

Tabela 5. Tempos de retenção (minutos) dos compostos 

identificados 
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 3.4. Identificação da composição volátil 

     Para a identificação da composição volátil, recorreu-se a uma pesquisa da 

informação espectral dos resultados na biblioteca de espectrometria de massa EI da 

Wiley (Wiley Registry 7th edition). Com base na informação obtida pela pesquisa na 

biblioteca, e comparando o espetro de massa de cada composto com informação da 

bibliografia foi verificada a presença de diversos compostos tendo sido dos 37 

compostos: (1) 2-Metilbutanal; (2) Metilciclopentano; (3) Ciclohexano; (4) 2,4,5-

Trimetil-1,3-dioxolane; (5) 3-Metil-1-butanol; (6) Etil isobutirato; (7) Tolueno; (8) Etil 

butanoato; (9) Etil lactato; (10) 3-metilbutanoico; (11) (Z)-3-hexanol; (12) 1-hexanol; 

(13) Isoamil acetato; (14) γ-Butirolactona; (15) Metionol; (16) Ácido hexanoico; (17) 

Etil hexanoato; (18) 2-feniletanol; (19) N-(3-metilbutil)acetamido; (20) Dietil succinato; 

(21) Etil octanoato; (22) Ácido octanoico; (23) 2-feniletil acetato; (24) Dietil malato; 

(25) γ-Carboetoxi-γ-butirolactona; (26) 4-Vinilguaiacol; (27) Ácido decanoico; (28) Etil 

decanoato; (29) Tirosol; (30) Phthalimide; (31) N-(2-fenetil)-acetamido; (32) Etil 

dodecanoato; (33) Triptofol; (34) Diisobutyl phthalate; (35) metil N-(2,6-dimetilfenil)-

N-(metoxiacetil)-DL-alaninato; (36) Bis(2-etilhexil) ftalato 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) (6) 

(7) (8) 
(9) 

(10) 
(11) 

(12) 
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(13) (14) 
(15) 

(16) 
(17) 

(24)  

(18) 

(19) 
(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(25) (26) 
(27) 

(28) 
(29) 

(30) 

(31) 

(32) 
(33) 
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Composto Tipologia  

2-Metilbutanal Aldeído 

Metilciclopentano Cicloalcano ramificado 

Ciclohexano Composto orgânico 

2,4,5-Trimetil-1,3-dioxolane Dioxolano 

3-Metil-1-butanol Álcool isoamílico 

etil isobutirato Éster metílico de ácido gordo 

Tolueno Matéria-prima a partir da qual se 

obtêm derivados do benzeno 

Etil butanoato Éster com odor de abacaxi 

Etil lactato Tipo de molécula orgânica do éster 

3-Metilbutanoic acid Composto orgânico 

(Z)-3-hexanol Composto químico orgânico 

1-Hexanol Álcool orgânico 

Isoamil acetato Éster de álcool isoamílico e ácido 

acético 

γ-Butyrolactone Lactona 

Metionol Aminoácido, componente das proteínas 

Ácido hexanoico  Ácido carboxílico derivado do hexano 

Ethyl hexanoate Éster resultante da condensação do 

ácido hexanóico e etanol 

2-feniletanol Álcool primário 

N-(3-metilbutil)acetamido Amida  

Dietil succinato Éster dietílico do succinato 

Etil octanoato Composto orgânico, o éster do ácido 

octanóico com o etanol 

Ácido octanóico Ácido gordo 

2-Feniletil acetato Composto orgânico aromático 

Dietil malato Éster dietílico 

γ-Carboethoxy-γ-butyrolactone Éster etílico 

4-Vinilguaiacol Fenol aromático, monomérico 

Ácido decanóico Ácido carboxílico 

Etil decanoato Éster de ácido gordo 

(34) 

(35) 

(36) 

Figura 10. Estrutura química dos compostos identificados 

por GC-MS 

Tabela 7. Tipologia dos compostos identificados por GC-MS 
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3.5. Análise Sensorial 

      Com o apoio do Regia-Douro-Park: Parque de Ciência e Tecnologia de Vila 

Real realizou-se uma prova de vinhos monocasta brancos de modo a que utilizando uma 

ficha de prova como demonstrado na (Figura 11) e com a colaboração de dezoito 

provadores se procedeu à prova em questão que contou com os seguintes vinhos: 

 Vila dos gamas Antão Vaz 2015  

 

 Palácio da Brejoeira Alvarinho 2016  

 

 Piteira xisto preto moscatel galego branco 2015 

 

 Quinta da Romeira Arinto 2015 

 

 Morgado de Sta. Catherina Arinto Reserva 2012 

 

 Quinta da Alorna Sauvignon 2016 

 

 Quinta do Cardo Síria 2012 

 

 Adega de Vila Real Rabigato 2015 

 

 Três bagos Sauvignon 2016 

 

 

 De acordo com o (Gráfico 11) ,  podemos dizer que existem algumas  

diferenças entre os diferentes vinhos em prova, de referir que o vinho monocasta 

Rabigato (vinho 4) apresenta um maior teor em madeira/especiarias. 

Tirosol Antioxidante fenólico natural 

Phthalimide Composto orgânico 

N-(2-fenetil)-acetamido 163.2163 

Etil dodecanoato Éster etílico 

Triptofol Álcool aromático 

Diisobutyl phthalate Plastificante 

metil N-(2,6-dimetilfenil)-N 

(metoxiacetil)-DL-alaninato 

Éster 

Bis(2-etilhexil) ftalato Diéster do ácido ftálico e o 2-

etilhexanol de cadeia ramificada 
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 De acordo com o (Gráfico 12) não existem diferenças no que toca á boca dos 

vinhos em prova pois as linhas no gráfico estão praticamente sobrepostas umas nas 

outras. 
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Gráfico 11. Aromas dos vinhos em prova 
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 De acordo com o resultado do (Gráfico 13) fez-se uma análise geral aos vinhos 

e assim classificá-los na sua qualidade global:  
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Gráfico 12. Boca dos vinhos em prova 
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 De acordo com o (Gráfico 13) podemos dizer que o vinho monocasta Rabigato 

se encontra dentro das notas finais em relação aos outros vinhos e ainda tem uma 

melhor pontuação que os vinhos 3,6 e 7 portanto podemos concluir que a casta Rabigato 

pode ser comercializada como monocasta.  

 

3.6. Atividade antimicrobiana de vinho liofilizado monocasta Rabigato 

      Para a determinação da atividade antimicrobiana foram utilizadas duas 

concentrações de vinho liofilizado (100 μL e 200 μL) da casta Rabigato. 

      O diâmetro dos halos de inibição obtidos (em mm) das duas concentrações de 

vinho liofilizado da casta Rabigato, para os isolados bacterianos em estudo, estão 

apresentados na (Tabela 8) e (Figuras 11,12,13,14,15 e 16).  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
Nota Final 1 

Nota Final 2 

Nota Final 3 

Nota Final 4 

Nota Final 5 Nota Final 6 

Nota Final 7 

Nota Final 8 

Nota Final 9 

Qualidade Global  

Gráfico 13: Qualidade global dos vinhos provados 
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Tabela 8. Halos de inibição (mm) obtidos, relativamente aos controlos positivos, e aos 

liofilizados. 

Estirpe bacteriana CN₁₀ CN₃₀ CIP₁₀ Lio 100 Lio 200 

L. monocytogenes ATCC 15313 21 22 23 10 9 

S. aureus MJS241 n.d. n.d. n.d. 14 9 

E. faecalis MJS257 n.d. n.d. n.d. 14 8 

P. aeruginosa ATCC 10145 9 12 13 12 10 

E. coli MJS260 16 16 9 9 8 

K. pneumoniae MJS281 16 18 24 9 8 
CN₁₀: Gentamicina (10 µg por disco); CN₃₀: Gentamicina (30 µg por disco); CIP₁₀: Ciprofloxacina (10 µg 

por disco);Lio 100: Vinho liofilizado 100μL; Lio 200: Vinho liofilizado 200μL ; n.d.: não detetado 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Isolado bacteriano L. monocytogenes 

ATCC 

Figura 12. Isolado bacteriano S. aureus 

MJS241 

Figura 13. Isolado bacteriano E. faecalis 

MJS257 

Figura 14. isolado bacteriano P. 

aeruginosa ATCC 
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     De acordo com os halos de inibição obtidos do vinho liofilizado, ambas as 

concentrações apresentaram inibição de crescimento bacteriano de todos os isolados 

testados, sendo que o liofilizado mais concentrado apresenta maior eficácia. Como 

observado na (Tabela 8), os isolados S. aureus e E. faecalis, não foram inibidos pelos 

antibióticos testados mas sim pelos dois liofilizados testados. 

       Comparando os valores das tabelas EUCAST com os diâmetros dos halos de 

inibição observados nesta dissertação (Tabela 8) as bactérias estudadas foram 

classificadas de acordo com o perfil de suscetibilidade, em sensível, intermédio ou 

resistente (Tabela 8.1). 

Tabela 8.1. Suscetibilidade das estirpes bacterianas aos antibióticos testados. 

Estirpe bacteriana CN₁₀ CN₃₀ CIP₁₀ 

L. monocytogenes ATCC 15313 S S S 

S. aureus MJS241 R R R 

E. faecalis MJS257 R R R 

P. aeruginosa ATCC 10145 R R R 

E. coli MJS260 I I R 

K. pneumoniae MJS 281 I S S 
CN₁₀: Gentamicina (10 µg por disco); CN₃₀: Gentamicina (30 µg por disco); CIP₁₀: Ciprofloxacina (10 µg 

por disco); S:sensível; I:intermédio; R:resistente 

Figura 15. Isolado bacteriano E. coli 

MJS260 

 

Figura 16. Isolado bacteriano K. pneumoniae 

MJS281 
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      Em relação à suscetibilidade das bactérias aos antibióticos, observamos que L. 

monocytogenes é sensível a todos os antibióticos testados, e, contrariamente, S. aureus e 

E. faecalis são resistentes aos mesmos. Relativamente aos isolados Gram-negativo, P. 

aeruginosa é resistente para todos os antibióticos testados; E. coli apresentou um perfil 

de suscetibilidade intermédia ao antibiótico Gentamicina nas duas concentrações 

testadas (CN₁₀ e CN₃₀) e resistência para a Ciprofloxacina (CIP₁₀); K. pneumoniae, 

apresentou uma sensibilidade aos antibióticos CN₃₀ e CIP₁₀, mas revelou um perfil 

intermédio para CN₁₀. 

      Utilizando a equação para o cálculo da percentagem do diâmetro relativo do halo 

de inibição (% RIZD), é obtida a atividade antimicrobiana de cada liofilizado. Na 

(Tabela 8.2) são apresentados estes valores relativamente ao antibiótico Gentamicina 

(10 µg); na (Tabela 8.3) relativamente ao antibiótico Gentamicina (30 µg); e na 

(Tabela 8.4) em relação ao antibiótico Ciprofloxacina (10 µg). 

Tabela 8.2. Percentagens dos diâmetros relativos dos halos de inibição (% RIZD) 

relativas ao antibiótico Gentamicina (10 µg) 

Estirpe bacteriana Lio 100 Lio 200 

L. monocytogenes ATCC 15313 47,62 42,86 

S. aureus MJS241 # # 

E. faecalis MJS257 # # 

P. aeruginosa ATCC 10145 133,33 111,11 

E. coli MJS260 56,25 50 

K. pneumoniae MJS 281 56,25 50 

Amostras: Lio 100: Vinho liofilizado 100μL; Lio 200: Vinho liofilizado 200μL ; n.d.: não detetado 

 

Tabela 8.3. Percentagens dos diâmetros relativos dos halos de inibição (%RIZD) 

relativas ao antibiótico Gentamicina (30 µg) 

Estirpe bacteriana Lio 100 Lio 200 

L. monocytogenes ATCC 15313 45,45 40,91 

S. aureus MJS241 # # 

E. faecalis MJS257 # # 

P. aeruginosa ATCC 10145 100 83,33 

E. coli MJS260 56,25 50 

K. pneumoniae MJS 281 50 44,44 

Amostras: Lio 100: Vinho liofilizado 100μL; Lio 200: Vinho liofilizado 200μL ; n.d.: não detetado 
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Tabela 8.4. Percentagens dos diâmetros relativos dos halos de inibição (%RIZD) 

relativas ao antibiótico Ciprofloxacina (10 µg) 

Estirpe bacteriana Lio 100 Lio 200 

L. monocytogenes ATCC 15313 43,48 39,13 

S. aureus MJS241 # # 

E. faecalis MJS257 # # 

P. aeruginosa ATCC 10145 92,31 76,92 

E. coli MJS260 100 88,89 

K. pneumoniae MJS 281 37,5 33,33 

Amostras: Lio 100: Vinho liofilizado 100μL; Lio 200: Vinho liofilizado 200μL ; n.d.: não detetado 

 

     No que diz respeito às % RIZD onde não foi apresentado nenhum valor (#), não 

foi possível calcular as percentagens, uma vez que os antibióticos não mostram qualquer 

tipo de inibição nos extratos das estirpes S. aureus e E. faecalis. 

     Relativamente ao antibiótico Gentamicina (10 µg), as amostras Lio 100 e Lio 

200 apresentaram uma atividade antimicrobiana superior a este antibiótico, onde se 

observou uma % RIZD que varia entre os 111,11 e os 133,33 para a P. aeruginosa. No 

caso de L. monocytogenes, os valores da % RIZD variam entre 42,86 e 47,62; para o 

caso da E. coli e K. pneumoniae os valores da % RIZD variam entre 50 e 56,25 para as 

amostras referidas anteriormente. 

     No caso do antibiótico Gentamicina (30 µg), para a P. aeruginosa, observou-se uma 

% RIZD que varia entre 83,33 e 100 para as amostras Lio 100 e Lio 200. No caso de L. 

monocytogenes, os valores da % RIZD variam entre 40,91 e 45,45; para o caso da E. 

coli, os valores de % RIZD variam entre 50 e 56,25 e para o caso da K. pneumoniae os 

valores de % RIZD variam entre 44,44 e 50 para as amostras referidas anteriormente. 

      Em relação ao antibiótico Ciprofloxacina (10 µg), as amostras Lio 100 e Lio 200 

apresentam uma % RIZD que varia entre 88,89 e 100 no caso da E. coli; em P. 

aeruginosa os valores de % RIZD variam entre 76,92 e 92,31; em K. pneumoniae os 

valores de % RIZD variam entre 33,33 e 37,5 e no caso do Gram positivo L. 

monocytogenes os valores de % RIZD variam entre 39,13 e 43,48 para as amostras 

referidas anteriormente. 
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      Podemos ainda classificar a atividade antimicrobiana de cada liofilizado testado 

como: (i) sem efeito; (ii) de eficácia moderada; (iii) de boa eficácia; e (iv) de elevada 

eficácia. As atividades antimicrobianas são apresentadas na (Tabela 8.5). 

 Tabela 8.5. Classificação da atividade antimicrobiana dos liofilizados testados 

  CN10  CN30  CIP10 

Estirpes bacterianas  Lio100  Lio 200  Lio 100  Lio 200  Lio 100  Lio 200 

L.monocytogenes ATCC 

15313 

 

 
 +  +        +      +      +     + 

S. aureus MJS241  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 

E. faecalis MJS257  +++  +++  +++  +++  +++  +++ 

P. aeruginosa ATCC 

10145 

 ++  ++  ++  +  +  + 

E. coli MJS260  +  +  +  +  +  + 

K. pneumoniae MJS281  +  +  +  +  +  + 

CN₁₀: Gentamicina (10 µg/disco); CN₃₀: Gentamicina (30 µg/disco); CIP₁₀: Ciprofloxacina (10 µg/disco); 

Amostras: Lio 100: Vinho liofilizado 100μL; Lio 200: Vinho liofilizado 200μL; Sem efeito: -; Eficácia 

Moderada: +; Boa Eficácia: ++; Elevada eficácia: +++. 

 

 

 Podemos verificar que para as estirpes bacterianas E. faecalis MJS257 e S. 

aureus MJS241 como de elevada eficácia, já para as estirpes bacterianas 

L.monocytogenes ATCC 15313, E. coli MJS260 e K. pneumoniae MJS281 a eficácia foi 

moderada e para a estirpe P. aeruginosa ATCC 10145 a eficácia foi boa. 
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 IV. Conclusão  

 

      O processo de produção de um vinho de qualidade é complexo. Para além de 

todos os fatores inerentes à produção vitícola, desde fatores edafoclimáticos, 

nomeadamente a escolha do sistema de condução, a seleção das castas e os tratamentos 

fitossanitários, os métodos e meios usados durante a vinificação também influenciam de 

forma determinante a formação do vinho, podendo afirmar-se que o vinho é obtido a 

partir das interações entre todos estes fatores. 

 Apesar de a casta Rabigato ser raramente comercializada na forma de monocasta 

devido à sua acidez, verificou-se com este trabalho que as potencialidades desta casta ao 

nível de composição fenólica, atividade antioxidante e atividade antimicrobiana, é uma 

casta extremamente promissora para vir a ser comercializada como tal. Além disso, 

verificou-se também uma boa aceitabilidade por parte do painel de provadores, quando 

comparada com outros vinhos brancos monocasta normalmente comercializados nessa 

forma. 

 Assim, pensamos que poderá este trabalho ser útil no sentido da promoção quer 

da comercialização quer do consumo deste vinho, normalmente usado apenas em lote 

com outros. 
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Anexo 1. Reta de calibração Quercetina 

Anexo 2. Reta de calibração Ácido caftárico 
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Anexo 3. Reta de calibração Resveratrol 
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Anexo 4. Ficha de prova de vinhos brancos 


