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A uva Grano d’Oro (Vitis labrusca), clone da variedade Bordô (Vitis labrusca) é uma 

uva tinta que vem despertando interesse por apresentar elevada produtividade. 

Sabe-se que uvas e vinhos são bastante conhecidos por suas propriedades 

antioxidantes e efeitos benéficos à saúde humana, devido a sua composição em 

compostos fenólicos. Entre os efeitos fisiológicos destacam-se a ação 

vasodilatadora, cardioprotetora, anti-inflamatória e anticarcinogênica. Os 

compostos fenólicos nas uvas estão principalmente presentes na casca e na 

semente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antioxidante, a 

concentração de polifenóis totais e antocianinas monoméricas totais em cascas de 

uvas da variedade Grano d’Oro, e do respectivo vinho. Para obtenção do extrato da 

casca da uva, as cascas foram maceradas com metanol/HCl 1% durante 24 horas. 

A determinação dos polifenóis totais foi efetuada pelo método Folin-Ciocalteau com 

leitura em espectrofotômetro de UV/Vis em 760nm. A concentração de antocianinas 

monoméricas totais foi obtida pelo método de pH diferencial. A atividade 

antioxidante foi determinada pelo método ABTS,e os resultados expressos em 

Trolox (µMol de TEAC). Foi possível observar que as cascas da uva Grano D’oro 

apresentaram elevada concentração de compostos fenólicos, com valores de 

1281,18 mg/100g de casca para polifenóis totais e 1272,76 mg/100g de casca para 

as antocianinas monoméricas. As cascas apresentaram atividade antioxidante de 

2098,79 µMol/100g. O vinho apresentou teor de polifenóis totais de 3260,63 mg/L 

o qual foi superior ao encontrado na casca das uvas, e a concentração de 

antocianinas monoméricas foi de 571,06 mg/L. O vinho apresentou elevada 

atividade antioxidante, com valor de 7676,61 µMol/L TEAC. Com estes resultados 

foi observado que o teor de polifenóis totais e antocianinas da casca da uva 

apresentaram correlação positiva (p<0,05) com a atividade antioxidante do vinho, 

com destaque para os polifenóis totais (R>0.97). 
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