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MASCARENHAS, R. J. Caracterização da maturidade, compostos bioativos e qualidade 
sensorial de uvas apirênicas no Vale do Submédio São Francisco. João Pessoa. 
CT/PPGCTA/UFPB, 2009 (Tese de Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos). 
 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar os atributos físicos, físico-químicos, bioativos e sensoriais 

das primeiras variedades de uvas (Vitis vinifera L.) sem sementes brasileiras, 'BRS Clara', 'BRS 

Linda' e 'BRS Morena', mais a Seleção Avançada 8, comparadas com a norte-americana 

'Crimson Seedless'. Foram conduzidos três experimentos. Assim, com o primeiro considerando 

as Normativas brasileiras/2002 e as exigências para exportações, determinou-se que a Seleção 

Avançada 8 possui cacho grande na classe 2 com baga avermelhada escura, calibre 20 e formato 

elipsóide; A 'BRS Morena' apresenta cacho médio na classe 2, com baga colorida de nuança 

preta, calibre 20 e de formato elipsóide a quase globoso; a 'BRS Linda' com cacho grande, 

classe 2, de cor verde clara e a 'Crimson' com cacho róseo, pequeno na classe 1 oferecem bagas 

de calibre 18 e com formatos elipsóides; a 'BRS Clara' possui cacho médio e de classe 2, com 

baga de calibre 14, tom verde amarelado e de formato elipsóide alongado. Todas atendem o 

mercado nacional quanto aos diâmetros mínimos de 12 milímetros. A 'BRS Clara' não atende os 

diâmetros exigidos para exportações. As uvas tintas 'BRS Morena' e 'Crimson Seedless' dispõem 

das bagas mais firmes. O potencial hidrogeniônico, a acidez titulável e os teores de açúcares 

solúveis atendem aos padrões oficiais. Os cachos maiores são os menos ácidos e apresentam a 

melhor relação de sólidos solúveis/acidez titulável, inferindo serem os mais doces, quando 

maduros. O segundo experimento determinou e correlacionou os teores de ácido L-ascórbico, 

compostos fenólicos totais extraíveis, trans-resveratrol e a capacidade antioxidante total das 

uvas estudadas. Todas as amostras apresentaram baixos conteúdos de ácido L-ascórbico. A 

branca 'BRS Clara' apresenta destacado teor de compostos fenólicos totais extraíveis, seguida 

pela branca 'BRS Linda', em terceiro lugar encontram-se as tintas Seleção 8, 'BRS Morena' e 
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'Crimson'. As uvas apresentaram conteúdos distintos do trans-resveratrol e nessa ordem de 

superioridade: 'BRS Morena', 'Crimson', Seleção Avançada 8, 'BRS Linda' e 'BRS Clara'. O 

trans-resveratrol parece conferir identidade varietal. As tintas apresentaram maiores conteúdos 

de trans-resveratrol. A 'BRS Clara', 'Crimson' e 'BRS Linda', igualmente, apresentaram a maior 

capacidade antioxidante. A cor não interferiu na capacidade antioxidante. Os compostos 

fenólicos totais influenciaram positivamente na capacidade antioxidante. Uvas com maiores 

quantidades de compostos fenólicos totais extraíveis, apresentam menores teores de trans-

resveratrol. No terceiro experimento utilizou-se a Análise Sensorial Descritiva Quantitativa, 

mediante julgadores selecionados e treinados. Quanto à qualidade global, a 'BRS Morena' 

apresentou-se superior, a Seleção Avançada 8 destacou-se em segundo lugar, enquanto, a 'BRS 

Linda' e 'Crimson Seedless' ocuparam o terceiro lugar e a BRS Clara' foi de qualidade inferior, 

sensorialmente. O sabor geral característico, com ampla superioridade, seguido na ordem, pela 

tonalidade mais forte, a cor tinta, o formato mais esférico, a maior firmeza, suculência, 

crocância e doçura contribuíram positivamente com a qualidade global. O amargor e a acidez 

sensorial, nesta seqüência de intensidade, foram os atributos de maior influência negativa. Os 

resultados das avaliações físicas e físico-químicas, em conjunto, refletem com significância as 

percepções sensoriais. Uma vez, dentro dos padrões de identidade e qualidade oficiais, além do 

sabor varietal característico, os produtores devem preferir produzir uvas de tons mais fortes, 

tamanhos maiores e de formatos mais esféricos ou globosos. 

Termos para indexação: Vitis, atributos físicos, atributos físico-químicos, Analise Descritiva 
Qualitativa, uvas sem sementes, BRS Clara, BRS Linda, BRS 
Morena, Seleção Avançada 8, Crimson Seedless, L-ascórbico, 
compostos fenólicos, resveratrol, capacidade antioxidante. 

 

________________________________________ 
Orientadora: Profª. Silvanda de Melo Silva, Ph. D. 
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MASCARENHAS, R.J. Characterization of maturity, bioactive compounds, and sensorial 
quality of seedless grapes in the Sub-Middle São Francisco River Valley. João Pessoa-PB, 
Brazil. CT/PPGCTA/UFPB, 2009 (Doctoral Thesis in Food Science and Technology). 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research was to evaluate the physical, physical-chemical, bioactive, and 

sensorial attributes of the first Brazilian seedless grapes (Vitis vinifera L.) varieties 'BRS Clara', 

'BRS Linda', 'BRS Morena', and Advanced Selection 8, compared with the North American 

'Crimson Seedless'. Three experiments had been carried out. For the first one, taking into account 

the Normative Brazilian/2002 and the requirements for exportations, it was determined that  

Advanced Selection 8 develops large cluster, inserted in class 2, with dark reddish berry, caliber 

20, and ellipsoid format; 'BRS Morena'  presents cluster of medium size, in class 2, with berry 

colored of black nuance,  caliber 20, and format between ellipsoid and globoid; 'BRS Linda' with 

large cluster, in class 2, light-green color, and 'Crimson Seedless' with pink colored and small 

cluster inserted in class 1, offer berries in caliber 18 with ellipsoid formats;  'BRS Clara' 

develops medium size cluster in class 2, berry with  caliber, green yellowish green color and a 

format elongated ellipsoid. All of these grapes meet the standards for national market that 

demands a minimum of 12 millimeters of diameter. On the other hand, 'BRS Clara' does not 

meet the minimum diameter demanded for exportations. The red grapes ' BRS Morena' e 

'Crimson Seedless' develop the firmest berries. The hydrogenionic potential, titratable acidity 

and soluble solids content meet the official standard values. The largest clusters are significantly 

less acid and present higher soluble solid/titratable acidity ratio, inferring to be the sweetest 

when mature. For the second experiment, it was determined and correlated the content of acid L-

ascorbic, total phenolic composites, trans-resveratrol, and the total antioxidative capacity of the 

studied grapes. All grape samples presented low acid L-ascorbic contents. The white 'BRS Clara' 

presents marked content of total phenolic compounds, followed by the white 'BRS Linda', in 

third position are the red ones: Advanced Selection 8, 'BRS Morena', and 'Crimson Seedless'. 
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Grapes presented distinct contents of trans-resveratrol in this following order of superiority: 

'BRS Morena', 'Crimson', Advanced Selection 8, 'BRS Linda', and 'BRS Clara'. Trans-resveratrol 

seems to provide varietal identity. Red grapes presented higher contents of trans-resveratrol. 

'BRS Clara', ' Crimson Seedless', and 'BRS Linda', similarly, presented the highest antioxidative 

capacity and the color of the grape did not influence on that. The contents of total extractable 

phenolic compounds influenced positively on the antioxidative capacity. Grapes presenting 

larger contents of total extractable phenolic compounds presented lower content of trans-

resveratrol. For the third experiment it was used the Quantitative Descriptive Sensorial Analysis, 

by means of selected and trained judges. On the global quality, 'BRS Morena' was superior than 

others grapes evaluated, while Advanced Selection 8 was in second position, and 'BRS Linda' 

and 'Crimson Seedless' occupied the third position, while 'BRS Clara' showed the most inferior 

sensorial quality. The general characteristics flavor, with large superiority, followed, in this 

order, by the strongest tonality, the red color, the most spherical format, the highest firmness, 

succulence, crispness, and sweetness contributed positively with the global quality. The bitter 

taste and the sensorial acidity, in this sequence of intensity, were the attributes of larger negative 

influence. The results for physical and physical-chemical evaluations, together, reflect 

significantly the sensorial perceptions. Therefore, once inserted in the official standards of 

identity and quality, beside the varietal characteristic flavor, producers must prefer to produce 

grapes of stronger tone, larger sizes, and more spherical or globular formats. 

Index Terms:  Vitis, physical attributes, physical-chemical attributes, Quantitative Descriptive 
Sensorial Analysis, seedless grapes; BRS Clara, BRS Linda, BRS Morena, 
Advanced Selection 8, Crimson Seedless, L-ascorbic, phenolic compounds, 
resveratrol, antioxidative capacity.  

 
 
 
___________________________________ 
Advisor: Prof. Silvanda de Melo Silva, Ph. D. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A videira (Vitis vinifera Linn) chegou ao Brasil em 1532, proveniente da Ilha de 

Madeira, Açores e outras partes do Reino Português, sendo introduzida na Capitania de São 

Vicente, atual Estado de São Paulo, por Brás Cubas, o qual é considerado, pela história, o 

primeiro viticultor do Brasil (GIOVANNINI, 1999).  

A implantação comercial da viticultura no Vale do Submédio São Francisco, 

circunscrito nos Estados de Pernambuco e Bahia, começou na década de 50. Destarte, nos anos 

de 1963 e 1964 foi iniciada a constituição de dois campos irrigados: Bebedouro em Petrolina-PE 

e Mandacaru em Juazeiro - BA, inaugurados em 1968, época em que as uvas de mesa 

começaram a ser introduzidas com mais intensidade (LEÃO; POSSÍDIO, 2000).   

Nos anos 90 vivenciou-se uma forte expansão da viticultura tropical, em especial no 

Vale do Submédio São Francisco, região semi-árida quente, em decorrência da oportunidade de 

abastecer o mercado nacional de janeiro até dezembro e, ainda, todo o período da entressafra dos 

países produtores nos Hemisférios Norte e Sul. No entanto, a maioria destas exportações 

constitui-se de variedades de uvas com sementes, que aos poucos perdem espaço comercial e, 

desta forma, promovem a introdução de uvas apirênicas estrangeiras adaptadas ao clima 

temperado (LEÃO; POSSÍDIO, 2000). 

Esta tendência mundial, pelo consumo de uvas apirênicas, tem estimulado o setor de 

pesquisa e acirrado a competição entre produtores, os quais envidam esforços técnicos para 

atender os mercados mais exigentes. Nesse intuito, conforme Nachtigal & Camargo (2004), a 

Embrapa Uva e Vinho lançou comercialmente no ano de 2003, as primeiras uvas apirênicas 

brasileiras registradas de ‘BRS Clara’, 'BRS Linda' e 'BRS Morena', objeto deste estudo, em 

conjunto com a Seleção Avançada 8, também brasileira, distribuída para algumas regiões.  
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A título de referência, adicionou-se nessa pesquisa, a tradicional cultivar norte - 

americana 'Crimson Seedless', introduzida no Brasil na década de 90 e bem mais estudada. No 

entanto, em relação às uvas desenvolvidas no Brasil, os relatos na literatura, ainda, são 

incipientes, visto que as mudas de videiras, depois de transplantadas, necessitam de 

aproximadamente quatro anos para iniciarem a produção plena.  

Nesse sentido, Jardine et al. (2002) afirmam que a análise sensorial constitui uma 

excelente ferramenta por estabelecer a aceitabilidade e poder redirecionar o foco da produção. 

Enquanto, Lima et al. (2006) argumentam sobre a necessidade de obter conhecimento sobre as 

características químicas dos alimentos, por gerar informações indispensáveis à orientação 

nutricional, permitir a composição de uma dieta mais saudável e fornecer subsídios à 

identificação das espécies promissoras, tendo em vista o seu aproveitamento e aplicações em 

pesquisas de melhoramentos genéticos.  

Corroborando, Torres & Bobet (2001) enfatizam que o aumento do consumo de uvas 

e derivados decorre, também, de resultados de pesquisas que comprovam a presença de 

fitoquímicos com efeitos benéficos à saúde e denominados de compostos bioativos. Todavia, é 

fato a ausência de avaliações sensoriais metodologicamente estruturadas e de estudos dos 

parâmetros bioativos, a exemplo dos teores de resveratrol e da capacidade antioxidante nas uvas 

frescas produzidas no Brasil. Por outro lado, há alguns anos, estas investigações vêm sendo 

intensificadas nos vinhos e sucos tintos de uvas.  

Neste contexto, que engloba o crescente consumo de uvas finas de mesa apirênicas, o 

aumento da área de produção, o despertar da humanidade para o poder funcional dos alimentos, 

comprovado pela ciência, o lançamento de cultivares promissoras bem adaptadas às condições 

tropicais e todos estes fatores agregados as peculiares condições edafoclimáticas do Vale 

Submédio do São Francisco inserido, motivaram a realização desta pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 GERAL 
 

 Avaliar os atributos físicos, físico-químicos, bioativos e sensoriais das uvas 

apirênicas brasileiras 'BRS Morena', 'BRS Clara', 'BRS Linda', Seleção Avançada 8, 

caracterizando os índices de maturidade e qualidade, em comparação com a           

norte-americana 'Crimson' Seedless', todas produzidas em regime de fertirrigação no 

Vale do Submédio São Francisco. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 
 
 

 Determinar e caracterizar os índices massa, dimensão, potencial hidrogeniônico, 

firmeza, acidez titulável e teor de sólidos solúveis nos frutos frescos. 

 Determinar os teores dos compostos bioativos relativos ao ácido L-ascórbico, aos 

compostos fenólicos totais extraíveis e ao trans-resveratrol nos frutos maduros. 

 Avaliar a capacidade antioxidante total de uvas maduras. 

 Determinar e quantificar os atributos sensoriais de importância para o consumo de 

uvas frescas maduras. 

 Determinar e avaliar as dinâmicas das correlações de destaque, dentre os grupos 

de variáveis. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 HISTÓRIA E PROPAGAÇÃO DA VITICULTURA 

 

O cultivo da videira é muito remoto, uma vez que vasos sagrados encontrados na 

antiga cidade comercial de Kannish, na Turquia, mostram que a viticultura era praticada desde a 

idade do bronze há cerca de 3.500 anos a.C. (antes de Cristo). Embora, sejam divergentes as 

opiniões acerca do local exato de origem da videira, a hipótese mais aceita é que tenha surgido 

no período terciário, provavelmente, na atual Groenlândia e, a partir daí, dispersada nas direções 

americasiática e eurasiática (CORRÊA & BOLIANI, 2001). 

Da Ásia menor, a videira foi levada em direção à Síria e ao Egito. Na Grécia, 

alcançou extraordinário progresso, impregnando sua história, tradições e religiões. Os 

navegadores fenícios difundiram a videira em Roma e na França. No entanto, foi a partir de 

Roma, onde se originou a V. vinifera e que a viticultura foi esparzida pelo resto da Europa, 

atingindo o reino Português pelas Ilhas das Canárias e da Madeira, donde foi trazida ao Brasil. 

Os espanhóis, também, introduziam a Vitis vinifera L. (Linn) em áreas do México, da Costa Rica 

e dos Estados Unidos, donde abrolharam as atuais espécies rústicas americanas, de acordo com 

Sousa (1996). Assim, a videira é cultivada em diferentes regiões, através de, aproximadamente, 

10.000 variedades distribuídas em mais de 7.426.101 hectares, graças à facilidade de adaptação 

às diversas condições ambientais, reportam Corrêa & Boliani (2001).  
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3.2 MERCADO E IMPORTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA DA UVA DE MESA 

 

Em 3,4 milhões de hectares cultivados, o Brasil apresenta uma das maiores 

diversidades de frutas e hortaliças, ocupando o 3º lugar no ranking mundial, produzindo cerca de 

45 milhões de toneladas/ano, tendo como destaque as uvas e movimentado 1,90 % das 

exportações mundiais (LIMA, 2007).   

Em 2008 foram exportados 82.242.151 kg de uvas, gerando US$ 171.456.124,00 

para a Balança Comercial brasileira e representando um ganho de 4 % do volume e 1,04 % do 

quantitativo financeiro, em relação a 2007, conforme dados do IBRAF (2009), porém verifica-se 

um forte crescimento das exportações de uvas nos interstícios de 2006 e 2007 (TABELA 1).  

TABELA 1. Desempenho das Exportações brasileiras de frutas, durante os anos de 2006 e 2007. 

Frutas Frescas Exportações em 2006 
Valores em US$ 

Exportações em 2007 
Valores em US$ 

Variações 
Percentuais (%) 

Uva 118.535.022 169.696.455 43,16 
Melão 88.241.589 128.213.642 45,30 
Manga 87.163.253 89.643.042 2,84 
Maçã 31.918.839 68.617.642 114,98 

Banana 38.555.322 44.300.738 14,90 
Limão 32.952.830 41.714.672 26,59 
Papaia 30.330.909 34.403.924 13,43 

Laranja 16.476.644 18.721.725 13,63 
Abacaxi 7.262.857 17.633.858 142,80 
Melancia 9.718.105 12.537.793 29,01 
Abacate 1.697.764 1.792.443 5,58 
Goiaba 352.972 458.696 29,95 
Coco 137.716 162.065 17,68 
Kiwi 1.386 1.578 13,85 

Fonte: Secex/Elaboração - IBRAF (2009). 

O Vale do São Francisco (FIGURA 1), inserido nos Estados de Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco, Sergipe e Alagoas, além do Distrito Federal, marcha para ser o celeiro da 

fruticultura brasileira, donde se destaca o Submédio São Franciscano inserido nos Estados da 

Bahia e de Pernambuco, cuja produção de uvas é composta, na maior parte, pelo tipo de mesa, 

ocorrendo durante todo o ano, em virtude das altitudes de 300 a 500 metros, temperaturas anuais 

elevadas, escassez de chuvas (400 a 600 mm anuais) e ausências de geadas (CORRÊA & 

BOLIANI, 2001). 
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FIGURA 1. Localizações das Sub-Regiões da Bacia do São Francisco no Brasil. 

Fonte: Adaptada de CODEVASF (1999). 

 

Neste contexto, as exportações brasileiras de uvas vêm apontando forte crescimento 

(TABELA 2), em conseqüência do maior volume de cultivares sem sementes produzidas no Vale 

do Submédio São Francisco, conforme citações de Lima (2007). 

TABELA 2. Principais Estados brasileiros produtores de uvas de mesa e de vinho. 
Produção de Uvas em Toneladas/Ano 

Estado 
2006 2007 

Variação Produtiva em % 

Bahia 89.738 120.654 34,45 

Minas Gerais 12.318 11.995 -2,62 

Paraná 95.357 99.180 4,01 

Pernambuco 155.783 170.326 9,34 

Rio Grande do Sul 623.847 705.228 13,05 

Santa Catarina 47.787 54.554 14,16 

São Paulo 195.357 193.023 -1,19 

Totais 1.220.187 1.354.960 11,05 
Fonte: IBGE (2008). 
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A produção de uvas de mesa no Submédio São Francisco ocorre o ano todo, porém 

destaca-se no mercado internacional, por estar voltada, em sua maior parte, para o período de 

entressafra dos países importadores do Hemisfério Norte, os quais oferecem duas janelas para as 

exportações durante o ano, a primeira de abril a junho e a segunda de outubro até dezembro 

(CHOUDHURY, 2001). 

Assim, tais exportações brasileiras destinam-se, em maior quantidade, para a Europa, 

sobretudo para os Países Baixos, Reino Unido, Alemanha e Suíça. No Continente Americano, o 

maior comprador é a Argentina, seguida pelo Uruguai e Canadá. Neste contexto a região semi-

árida, no Vale do Submédio São Francisco, participa com mais de 90 % das exportações 

brasileiras (CORRÊA & BOLIANI, 2001).  

As exportações de uvas, durante o ano de 2007, representaram 79,08 mil toneladas, 

cerca de 27,04 % superior ao ano de 2006. Apesar deste ritmo, observa-se que a demanda 

nacional por uvas apirênicas não foi completamente atendida, pois uma pequena parcela do 

consumo interno é adquirida, principalmente, do Chile e de outros países, assim, somente em 

2007 foram importadas, aproximadamente, 19 mil toneladas de uvas (MELLO, 2007). 

A produção de uva possui relevante contribuição social, por proporcionar uma das 

maiores taxas de geração de empregos por hectare em ralação as demais culturas irrigadas, 

conforme constata-se na Tabela 3. 

TABELA 3. Índices de absorção da mão-de-obra direta, na agricultura brasileira. 
Principais Culturas Pessoas/Hectare/Ano Participação em % 

Uva 5,44 64,38 
Cebola 0,80 9,47 
Tomate 0,67 7,93 
Banana 0,50 5,90 
Arroz 0,35 4,15 
Melão 0,35 4,15 

Melancia 0,28 3,31 
Feijão 0,06 0,71 
Totais 8,45 100 

Fonte: Ministério da Agricultura e do Abastecimento (1997) apud Silva & Correia (2000), adaptada. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS BOTÂNICAS DA VIDEIRA 

 

A parreira é uma planta tipo trepadeira, pertencente à família Vitaceae, com tronco 

retorcido, ramos flexíveis, folhas grandes e repartidas, flores esverdeadas, cujos frutos são 

carnosos e denominados de uvas ou bagas aglomeradas em cachos, conforme a Figura 2 

(GIOVANNINI, 1999).  

 
FIGURA 2. Morfologia do cacho de uvas. 

Fonte: Adaptada de Wikipédia (2007). 
 

As vinhas ou videiras estão classificadas em: Grupo – Cromófitas (planta com raiz, 

talo, folha); Divisão – Espermatofita (planta com flor e semente); Subdivisão – Angiosperma 

(planta com semente dentro do fruto); Classe – Dicotiledônea; Ordem – Ramnales (plantas 

lenhosas); Filo – Terenbintales – Rubiales; Família – Vitaceae ou Ampelidaceae (plantas com 

corola de pétalas soldadas na parte superior, cálice pouco desenvolvido e fruto tipo baga); 

Gênero – Vitis (flores exclusivamente dióicas nas espécies silvestres e hermafroditas nas 

cultivadas); Subgêneros – Euvitis (2n = 38) e Muscadinia (2n = 40).  A partir dessas secções, 

existem diversas ramificações. De acordo com, a classificação tradicional de Galet, a secção 

Euvitis ou Vitis é dividida em 11 séries e na 11ª está a Viniferae (GIOVANNINI, 1999).  

A uva é um fruto não-climatérico, com atividade respiratória relativamente baixa e 

por não amadurecer na pós-colheita, deve ser colhida ao atingir a maturidade comercial. Assim, 

para se estabelecer um índice de maturidade, em geral, estipulam-se padrões comerciais baseados 

em dimensões físicas, coloração, teor de ácidos orgânicos, pH, sólidos solúveis e pela relação 

entre sólidos solúveis/acidez titulável (CHITARRA & CHITARRA, 2005). 
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3.4 APIRENIA NAS UVAS 

 

A ausência de sementes ou apirenia pode decorrer da partenocarpia, quando as bagas 

desenvolvem-se sem haver a fertilização. Atribui-se esse evento, a uma formação defeituosa do 

saco embrionário, sendo que o desenvolvimento do fruto depende de manejo, a exemplo, uma 

incisão anelar no tronco que estimule a produção do fitohormônio auxina (Winkler, 1965). 

A apirenia, também, pode advir pela estenospermocarpia, quando a polinização e 

fertilização ocorrem normalmente, porém seguidos por aborto natural do embrião ainda imaturo, 

devido à ausência ou má formação do endosperma. Desse processo, originam-se frutos maduros 

com traços de sementes pouco desenvolvidas, macias e imperceptíveis ao consumidor, como é o 

caso da cultivar Thompson Seedless (WINKLER, 1965; MULLINS et al, 1992).  

A supressão de sementes pode, ainda, ser obtida pela aplicação do ácido giberélico 

antes da antese, promovendo efeitos nocivos aos óvulos, à germinação do grão de pólem e ao 

crescimento do tubo polínico. Similarmente, a imersão dos cachos em solução do antibiótico 

estreptomicina pode inibir a formação dos endospermas, sem influenciar a germinação do grão 

de pólen e o crescimento do tubo polínico (KIMURA et al., 1996 apud CORRÊA & BOLIANI, 

2001). 

Mais recentemente, Camargo et al. (1999) cita o uso do modelo de cruzamentos entre 

genitores apirênicos, seguidos da técnica de resgate de embriões in vitro, considerada de alta 

eficiência, uma vez que, permite combinar características de dois genitores sem sementes na 

mesma geração, resultando numa alta freqüência de indivíduos apirênicos na progênie, mais de 

80 %. Neste modelo, a primeira seleção é feita em cerca de quatro anos, após a realização do 

cruzamento, abreviando de 20 para até 10 anos o tempo de obtenção da nova cultivar. Além 

disso, há maior facilidade de ajustar caracteres complementares, sem os inconvenientes da 

presença de genes do genitor pirênico. 
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3.5 VARIEDADES DE UVAS NO VALE DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO 

 

Na região Nordeste do Brasil, a videira Vitis vinifera L, já se encontrava presente 

desde o século XVI nos Estados da Bahia e no de Pernambuco, nas ilhas de Itaparica e em 

Itamaracá. Do litoral, a viticultura avançou até as fronteiras do sertão nordestino, encontrando o 

ambiente propício ao seu desenvolvimento (LEÃO & POSSÍDIO, 2000). 

Desde o final dos anos 90, que a viticultura da região semi-árida vem se destacando 

no cenário nacional, com predomínio no cultivo de uvas finas de mesa concentrado no pólo 

agrícola irrigado do Submédio São Francisco, donde se sobressaem os municípios de Petrolina, 

Santa Maria de Boa Vista e Lagoa Grande no Estado de Pernambuco, mais os de Juazeiro, Casa 

Nova, Curaçá e Santo Sé no Estado da Bahia (SILVA & CORREIA, 2000).  

Contudo, foi a partir do final da década de 80, que se deu início a diversificação da 

viticultura nessa região, buscando-se novas alternativas varietais compatíveis com a tradicional 

'Itália', através da introdução de uvas com sementes, denominadas de 'Benitaka', 'Patrícia', 'Red 

Globe' e 'Brasil'. Apesar disso, a Inglaterra, que já foi o maior importador de uvas com sementes 

produzidas no Vale do São Francisco, chegou a reduzir a importação em cerca de 90 % e 

pesquisas realizadas em supermercados, constataram que somente 12 % dos consumidores 

preferiam uvas com sementes (LEÃO & RIBEIRO NETO, 2002). 

Na década de 90 foram introduzidas as vinhas apirênicas denominadas 'Superior 

Seedless', 'Catalunha', 'Thompson Seedless' e 'Crimson' Seedless' que formaram um grupo de 

uvas sem sementes de maior importância, porém todas advindas do clima temperado e por esta 

razão apresentando dificuldades para produção (LEÃO & RIBEIRO NETO, 2002). 

Concomitantemente, a Embrapa Uva e Vinho, inicia em 1997, em Jales-SP, um programa de 

melhoramento genético visando ao desenvolvimento de cultivares de uvas de mesa apirênicas 

adaptadas às condições tropicais do Brasil e que oferecesse a qualidade requerida pelo mercado 

internacional.  
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Portanto, em 2001 a Embrapa selecionou sete materiais promissores, denominados 

de Seleção 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, todos a partir de um lote de 1700 híbridos, com possibilidades de 

se tornarem novas cultivares. Deste modo, no ano de 2003 foram lançadas as primeiras cultivares 

de uvas apirênicas brasileiras denominadas 'BRS Clara', 'BRS Linda' e 'BRS Morena', bem 

adaptadas às condições edafoclimáticas brasileiras, conforme relatos de Capobianco et al. (2002) 

e Nachtigal & Camargo (2004). 

 
3.5.1 'BRS Clara'  
 
 

Obtida do cruzamento entre 'CNPUV 154-147' x 'Centennial Seedless', a ‘BRS 

Clara’ apresenta cachos médios a grandes com 500 a 600 gramas (g), baga elíptica, verde-

amarelada, polpa incolor e firme de sabor moscatel agradável, com traço de semente grande, 

porém imperceptível à mastigação. A exigência térmica entre a poda e a colheita é cerca de 1450 

graus-dias (GD), o que equivale a um ciclo de 95 a 100 dias na região de Jales – SP, alcançando 

um potencial glucométrico acima de 20º Brix; contudo, o ponto de colheita ideal ocorre aos 18 a 

19 ºBrix com uma relação sólidos solúveis/acidez titulável (SS/AT) de 24 unidades, quando 

permite boa conservação pós-colheita, resistência ao rachamento nas épocas chuvosas e uma 

produtividade de 30 toneladas/hectare (NACHTIGAL & CAMARGO, 2004). 

 
3.5.2 'BRS Linda'  

 
Com cachos cheios e de tamanho médio a grande (450 a 600 g), a 'BRS Linda', 

resultante do cruzamento entre 'CNPUV 154-90' x 'Saturn', apresenta bagas elípticas, coloração 

verde e tamanho de 18 x 23 milímetros (mm). O sabor é neutro, a polpa é incolor e firme, com 

traço minúsculo de semente, 14 a 15 ºBrix, baixa acidez e resistência à degrana. Entre a poda e a 

colheita necessita de 1550 GD ou de 100 a 115 dias, em Jales-SP.  A produtividade fica em torno 

de 30 toneladas/hectare, contudo observa-se que esta cultivar é sensível ao oídio (Uncinula 

necator) e (NACHTIGAL & CAMARGO, 2004). 
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3.5.3 'BRS Morena' 

  
 Obtida pelo cruzamento entre 'Marroo Seedless' x 'Centennial Seedless', a 'BRS 

Morena' é uma cultivar precoce, cuja exigência térmica aproxima-se de 1450 GD ou 95 a 110 

dias em Jales-SP, produzindo 20 a 25 toneladas/hectare. Os cachos são de tamanhos médios e 

compostos por bagas de película preta, polpa incolor, especial firmeza e crocância 

(NACHTIGAL & CAMARGO, 2004). 

         O sabor é neutro, com bom equilíbrio entre açúcar e acidez, ultrapassando os 

20 ºBrix e a relação sólidos solúveis/acidez titulável superior a 24 unidades, devendo ser 

colhidas com 18 a 19 ºBrix, faixa que confere agradável paladar. O traço de sementes é 

imperceptível ao mastigar, entretanto, a aderência ao pedicelo é fraca, ensejando cuidados na 

pós-colheita (NACHTIGAL & CAMARGO, 2004). 

 
3.5.4 Seleção Avançada 8  

 
Capobianco et al. (2002), em experimentos sobre fenologia de algumas seleções de 

uvas oriundas da Embrapa de Uva e Vinho, citam que a Seleção 8 constitui-se de uma planta 

vigorosa e muito produtiva, cacho grande com peso de até 850 g, cônico e compacto. As bagas 

apresentam cores vermelhas, dimensões de 19 mm x 25 mm, sabor neutro, formato elipsóide, 

crocante, boa aderência ao pedicelo e com traços de sementes de médio a grande. O engaço é 

resistente e o pedúnculo é curto. 

 
3.5.5 'Crimson Seedless'  
 

A 'Crimson Seedless' é proveniente do programa de melhoramento genético do 

Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em Fresno, 

na Califórnia e lançada para cultivo em 1989. No Brasil, foi introduzida em meados da década de 

90, pelo Instituto Agronômico de Campinas (POMMER et al., 1999).  
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Em experimentos na região do Submédio São Francisco, no primeiro semestre, Leão 

(2001) obteve cachos com peso médio de 339,3 g e bagas de coloração rosada escura uniforme, 

formato elíptico, polpa crocante, sabor neutro, 17,8 ºBrix, 0,65 % de acidez titulável, a relação 

SS/AT igual a 27,3 unidades, dimensões de 15,9 x 20,4 mm (largura x comprimento) e baixa 

aderência ao pedicelo. A produtividade alcançada, no primeiro semestre de 2001, foi de 15,6 

toneladas/hectare, aos 123 dias, enquanto os requerimentos térmicos variaram de 1756,9 a 

1725,9 graus-dia.  

 

3.6 ATRIBUTOS DE QUALIDADE, ÍNDICES DE MATURIDADE E PADRÕES DE 

COMERCIALIZAÇÃO DAS UVAS FINAS DE MESA 

 

3.6.1 Cor, Dimensões, Formato e Firmeza 
 

 
A classificação brasileira, através da Instrução Normativa Nº. 1 - Anexo II (BRASIL, 

2002), divide as uvas finas de mesa comercialmente em Grupos, Subgrupos, Classes, Subclasses 

(Calibres) e Categorias. O Grupo I indica uvas sem sementes e o II refere-se às com sementes. O 

Subgrupo indica a coloração, no Subgrupo I tem-se às uvas brancas, distinguidas por tons verdes, 

verde claro e verde amarelado. O Subgrupo II contempla as uvas coloridas e as classificam em 

róseas, avermelhadas e pretas. As Classes informam os pesos dos cachos, enquanto as Subclasses 

abordam sobre os diâmetros das bagas.  

Com relação às categorias, estas englobam os percentuais de defeitos relativos à 

coloração típica, engaço verde ou marrom e a formação dos cachos, os quais podem designar as 

uvas em tipo Extra e Categorias I, II e III. Adicionalmente, como um dos principais aspectos de 

qualidade a Instrução Normativa/ Nº. 1 estabelece que as uvas de mesa devem apresentar pruína 

(cera que recobre as bagas) na película. 
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Choudhury (2001) e Lima (2007) citam para as uvas finas de mesa, que as medidas 

de diâmetros podem ser utilizadas como indicador do ponto de colheita. No mercado brasileiro 

exige-se o diâmetro mínimo de 12 mm, enquanto para as exportações são estabelecidos 

diâmetros entre 18 mm a 26 mm. Todavia há exceções, a exemplo, no Reino Unido exige-se o 

mínimo de 17 mm (CHOUDHURY & COSTA, 2004). 

A esfericidade ou relação entre o comprimento e o diâmetro determina a forma do 

fruto, sendo que quando o comprimento for equivalente ao diâmetro, o fruto apresentará a forma 

arredondada, tais considerações são valorizadas comercialmente (CHITARRA & CHITARRA, 

2005).  

Seguido da mudança na coloração, o amaciamento dos frutos é a transformação mais 

evidente na maturação, em efeito da perda da consistência pelo enfraquecimento das paredes 

celulares, provocado pela degradação da celulose, hemicelulose e pectinas denominadas de 

protopectina, ácido péctico e ácido pectínico (CHITARRA & CHITARRA, 2005). Além de 

contribuir na definição do ponto de colheita, o conhecimento do grau de resistência à pressão do 

fruto auxilia na minimização dos danos físicos e patogênicos, auxilia nas decisões no design de 

embalagens e na construção de contentores, além das estratégias para transporte e 

armazenamento (SANTOS, 1999). 

 

3.6.2 Sólidos Solúveis 

 

O critério mais utilizado na definição do ponto de colheita das uvas é o teor de 

sólidos solúveis (SS) medidos por escala de refração (ºBrix), a qual representa cerca de 90 % dos 

açúcares e a outra parte destes sólidos refere-se às vitaminas, ácidos, aminoácidos e algumas 

pectinas dissolvidas em água (GUERRA, 2002). O conteúdo de SS aumenta com o avanço da 

maturação, principalmente pela hidrólise dos carboidratos de reserva acumulados no decorrer do 

crescimento do fruto (CHITARRA e CHITARRA, 2005).  
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A Instrução Normativa N° 1 - Fevereiro/2002 (BRASIL, 2002) determina que as 

uvas finas de mesa apresentem o teor mínimo de SS igual a 14°Brix. As normas internacionais 

exigem teores que variam de 14 a 17,5 °Brix, a depender da variedade (BENATO, 2003). O 

acúmulo de açúcares ocorre pela fixação de CO2 na fotossíntese. Estes açúcares são translocados 

na forma de sacarose, através do floema para as bagas. Posteriormente, a sacarose é hidrolisada 

pelas invertases, uma localizada na membrana plasmática (invertase neutra) e outra no vacúolo 

(invertase ácida) das células, resultando em glicose e frutose, que são os açúcares redutores 

predominantes, em proporção próxima de 1:1 nas bagas de uvas maduras (WINKLER, 1965; 

BLOUIN & GUIMBERTEAU, 2004).  

Contudo, Koblet & Perret (1980) apud Chaves (1986), ao pesquisarem a partição dos 

produtos de assimilação da fotossíntese em uvas Vitis vinifera L., observaram que o conteúdo de 

açúcares no cacho depende da dimensão da superfície foliar fotossinteticamente ativa, da 

competição com outros drenos morfológicos (ápices, tronco e raízes) e da translocação dos 

fotoassimilados das folhas e do tronco. Ainda, segundo esses autores, tal translocação pode ser 

incrementada, principalmente, pelo final do crescimento vegetativo, pela deficiência hídrica no 

substrato de plantio e pelo equilíbrio entre o volume do cacho e dimensão da superfície de 

assimilação. 

 
3.6.3 Potencial Hidrogeniônico e Acidez Titulável 
 
 

Os ácidos orgânicos apresentam de um a três grupos carboxílicos que liberam íons de 

hidrogênio medidos através do potencial hidrogeniônico (pH). Tais ácidos são sintetizados a 

partir dos açúcares, oxidações, descarboxiliações ou carboxiliações pela via respiratória do ciclo 

de Krebs. De forma geral, encontram-se quimicamente livres ou formando sais, ésteres, 

glicosídeos e, também ligados a outros compostos de natureza volátil (CHITARRA & 

CHITARRA, 2005). 
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De importância organoléptica, entre outras, o pH reflete a concentração 

hidrogeniônica de uma solução, relacionando-se inversamente com a acidez, determinando-a, o 

que não ocorre com a acidez titulável (AT), que apenas fornece a soma dos ácidos orgânicos 

livres, sem considerar a força protônica (PEYNAUD, 1997). Na videira, os valores mais 

elevados do pH pressupõem absorção elevada de potássio (K) e, conseqüente salificação dos 

ácidos orgânicos, especialmente a do tartárico (RIZZON & MIELE, 2002). 

No entanto, durante a maturação ocorre uma sensível redução da acidez no mosto das 

uvas. Isto se deve à diluição dos ácidos orgânicos no suco, pelo aumento do volume da baga. 

Dentre os ácidos presentes nas bagas, destacam-se o tartárico e o málico com 95 % da totalidade 

e mais os cítricos e oxálicos. Todavia, a acidez titulável é mensurada com base no ácido 

tartárico, devido este ser predominante em virtude da maior resistência à respiração oxidativa 

(BLOUIN & GUIMBERTEAU, 2004). 

 
3.6.4 Relação Sólidos Solúveis/Acidez Titulavel 
 
 

As normas de Produção Integrada para uvas finas de mesa, referenciadas por Lima 

(2007) e as citações de Chitarra & Chitarra (2005) recomendam que o ponto de colheita seja 

aferido pela relação sólidos solúveis/acidez titulavel (SS/AT), pois o teor de SS isolado poderia 

revelar erroneamente, a informação relativa ao sabor da fruta, uma vez que tal sensação depende, 

também, dos conteúdos de ácidos orgânicos presentes. 

Rizzon & Link (2006) afirmam que a relação SS/AT pode ser considerada um índice 

de maturação adequado às uvas, devendo estar situados entre 15 e 45 unidades. Lima (2007) cita 

que as uvas sem sementes devem estar com SS/AT acima de 20 unidades, para boa aceitação 

comercial. Adicionalmente, Benato (2003) menciona que a Associação de Exportadores do Chile 

considera a proporção de 20:1, adequada aos padrões de comercialização. 

 



 22 

3.7 COMPOSTOS BIOATIVOS NAS UVAS 

 

A dieta habitual fornece, além dos macros e micros nutrientes essenciais, alguns 

compostos químicos presentes nas frutas e hortaliças, os quais exercem uma potente atividade 

biológica protetora comprovada por vários pesquisadores. Tais compostos são denominados de 

bioativos ou, algumas vezes, de fitoquímicos e podem desempenhar diversos papéis em 

benefício da saúde humana, conforme citações de Carratu & Sanzini (2005). 

 

3.7.1 Vitamina C 

 

A vitamina C encontra-se em tecidos vegetais, na forma reduzida do ácido                       

L-ascórbico, este com atividade antioxidante, ou na forma oxidada de ácido dehidroascórbico, 

ambos com atividades vitamínicas, porém não é sintetizada pelo organismo humano, sendo 

necessária na produção de vários hormônios, neurotransmissores, no metabolismo do ácido 

fólico, no sistema de imunização, na função antioxidante e nas reações metabólicas de alguns 

aminoácidos, conforme citações de Campbell (2003).  

Nas frutas, a tendência de oxidação dos polifenóis às quinonas é regulada pelo ácido 

L-ascórbico e outros antioxidantes, forçando o equilíbrio para o lado do polifenóis. Contudo, este 

bioativo pode ser facilmente oxidado,a través da luz, das altas temperaturas, das enzimas 

oxidantes ou de catalisadores metálicos (CHEFTEL & CHEFTEL, 1992). 

Lima et al. (2006) reportam, através da Tabela Brasileira de Composição Química 

dos Alimentos – TACO, a quantidade de 2,0 mg.100g-1 de parte comestível da uva 'Rubi'.  

Regina et al. (2002) citam que as uvas frescas apresentam o teor médio é de 4,6 mg.100g-1.  
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3.7.2 Compostos Fenólicos  
 
 

Substâncias fenólicas estão largamente distribuídas no reino vegetal, fazendo parte 

naturalmente da dieta humana e consideradas atrativos profiláticos (SOOBRATTEE et al., 

2005). Duthie et al. (2003) citam que estes compostos podem inibir a ação oxidativa dos próprios 

alimentos, enquanto que, nos animais reduzem o risco de doenças carcinogênicas e coronárias e, 

desta forma, sendo designados bioativos. In vitro, Pearson et al. (1999) apontaram que os 

fenólicos, presentes em suco e extrato fresco de maçãs, possuem capacidade de inibir a oxidação 

das lipoproteínas de baixa densidade (LDL). Assim, Sun et al. (2002) detectaram em 11 frutos, 

que os maiores responsáveis pela atividade antioxidante são os fenólicos, apesar da vitamina C 

ser considerada o maior contribuinte na proteção oxidativa, por alguns autores. 

Convenientemente, as videiras sintetizam os compostos fenólicos quando submetidas 

aos estresses bióticos, a exemplo da defesa patogênica ou, então, abióticos no caso da incidência 

de radiação ultravioleta, temperaturas extremas, déficit hídrico e outros. Estudos demonstram 

que a luz UV - B emitida pelo sol, está associada ao aumento das enzimas responsáveis pela 

biossíntese de flavonóides, possivelmente para evitar dano genético (CANTOS et al., 2000). 

Lima et al. (2002), em ensaios de pós-colheita com a uva 'Itália', no Submédio São 

Francisco, encontrou 332,0 mg.100g-1 de compostos fenólicos em bagas frescas. Santos et al. 

(2004), na mesma região, detectaram na apirênica 'Superior Seedless', valores inferiores a 50 

mg.100g-1. Kuskoski et al. (2006), ao avaliarem 14 diferentes frutas tropicais, no Brasil, 

observaram que as polpas de uvas tintas apresentavam o teor médio de 117,1 mg.100g-1. 

Ainda que constituam cerca de 8.000 compostos, os fenólicos são sintetizados pela 

via do ácido chiquímico (DREOSTI, 2000). Nesta via, a partir da eritrose-4-P e do 

fosfoenolpiruvato, os não flavonóides são os primeiros a serem formados. Em seguida originam-

se os flavonóides e, por último, as antocianinas durante a maturação (DAUDT, 1998; DAUDT & 

POLENTA, 1999).  Tais compostos podem estar livres ou na forma de glicosídeos, os quais são 
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muito solúveis em água e pouco em solventes orgânicos apolares. A posição do açúcar na 

estrutura fenólica influi na solubilidade e em outras propriedades físico-químicas, demandando 

estudos referentes às atividades fisiológicas dos mesmos, citam Antolovich et al. (2000). 

Nas plantas, os compostos fenólicos exercem funções, que vão desde a defesa até a 

pigmentação e atração de seres polinizadores. Quimicamente, caracterizam-se por terem 

estruturas com anéis aromáticos contendo duplas ligações conjugadas, a partir das quais exercem 

ações antioxidantes (PÉREZ-JIMÉNEZ, 2007).  Nesses termos, Chitarra & Chitarra (2005) e 

Aherne & O’brien (2002) reportam que os fenólicos simples são monocíclicos, de baixo peso 

molecular e predominam nos frutos e outras partes jovens dos vegetais, enquanto, os designados 

flavonóides apresentam dois anéis aromáticos e os polifenóis englobam os policíclicos.  

Os flavonóides dividem-se em flavanóis, flavonóis e antocianinas. Dentre os 

flavanóis nas uvas, da espécie Vitis vinifera, destacam-se os taninos condensados denominados 

de catequina, epicatequina, galocatequina e procianidinas. Os flavonóis são formados por 

pigmentos amarelos que se encontram, principalmente, na película, ligados aos açúcares e ao 

ácido glucorônico, enquanto a quercetina encontra-se nas uvas da espécie Vitis labrusca e o 

kaempferol nas Vitis vinifera. Entre os não flavonóides, destacam-se dois grupos, o primeiro 

abrangem os estilbenos representados pelo resveratrol. O segundo compõem-se de inúmeros 

ácidos fenólicos denominados de: ácido gálico, ácido elágico, derivados dos ácidos 

hidroxibenzóico e hidroxicinâmico (ácido cafeico, ferúlico, caftárico e cumárico), com a via da 

biossíntese exposta na Figura 3, conforme Jackson (1994).  
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FIGURA 3. Rota metabólica do trans-resveratrol e outros compostos fenólicos. 

Fonte: Sautter (2003). 
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3.7.3 Resveratrol 

 

Pioneiramente, Langcake & Pryce (1976) detectaram o trans-resveratrol nas uvas da 

espécie Vitis vinifera L., ao verificarem que a produção deste composto era proveniente do 

mecanismo de proteção contra o ataque de fungos Botrytis cinerea e da exposição à luz 

ultravioleta. Algum tempo depois, Siemann & Creasy (1992) observaram a presença do trans-

resveratrol no vinho tinto, enquanto as pesquisas de Souto et al. (2001) demonstraram que os 

vinhos do Sul do Brasil apresentam teores expressivos de trans-resveratrol quando comparados 

aos da Europa, Japão e dos Estados Unidos da América. 

Quanto à função bioativa em seres humanos, estudos tiveram maior intensidade após 

investigações referentes à dieta francesa rica em vinhos e gordura de origem animal, porém, 

associada à baixa incidência de doenças cardiovasculares, fenômeno conhecido como "Paradoxo 

Francês". O resveratrol pode ser encontrado em amendoim, cacau, algumas variedades de chás, 

contudo, uma das principais fontes são as uvas e seus derivados (CABRITA et al., 2003). 

Sintetizado pelas plantas, sob as formas isômeras de trans-resveratrol (trans-3, 5, 4' -

trihidroxiestilbeno) e do cis-resveratrol (cis-3, 5, 4' -trihidroxiestilbeno), pesquisas recentes 

comprovam que estes fenólicos estilbenos agem como fitoalexinas, por serem sintetizados em 

resposta aos estresses causados por doenças, radiação ultravioleta, condições edafoclimáticas e 

tratos culturais. Também, são benéficos à saúde humana por apresentarem, especificamente, 

propriedades antiinflamatórias, antioxidantes, antitumoral, efeitos cárdio e neuro-protetores, 

capacidade de inibição da oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), vaso relaxante, 

inibidor da angiogênese e da ciclooxigenase, ainda apresenta a atividade estrogênica, porém, 

tornam-se necessários mais estudos in vivo (DOMÍNGUEZ et al., 2001; JI LL, 2002; 

KOLOUCHOVA-HANZLIKOVA et al., 2004).  
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Bibliografiamente, constata-se a escassez de pesquisas sobre resveratrol em uvas 

finas de mesa. Assim, no Brasil, Sautter (2008) observou a ausência do resveratrol nos frutos das 

uvas 'Isabel'. Porém, encontrou 1,27 partes por milhão (ppm) na uva 'Melot' e 1,91 ppm na 

'Niágara Rosada'. Abe et al. (2007) reportam o baixo conteúdo deste bioativo nas uvas/porta-

enxertos 'Niágara Rosada'/'196-17', 'Folha de Figo'/'420' e 'Folha de Figo'/'196-17'; contudo, 

encontram 0,22 ppm na ‘Niágara Rosada’/'IAC-766', 0,50 ppm na 'Merlot' e 0,60 ppm na 'Syrah'.  

Na China, Xiaodong et al. (2006) determinaram em 52 genótipos de uvas de mesa 

oriundos do Banco de Germoplasma do Instituto de Botânica da Academia Chinesa, em Beijing, 

Após duas safras, concluíram que as variações das quantidades dos resveratróis (cis e trans), 

coincidiram com os diferentes ataques fitopatogênicos e variações climáticas, relacionadas às 

temperaturas e incidências de raios solares ultravioletas. Assim, as uvas das safras 2003/2004 

apresentaram, respectivamente, os conteúdos médios, do trans-resveratrol, iguais a 0,67/1,02 

ppm nas cascas e 1,02/1,25 ppm nas sementes.  

 
3.8 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL 

 

Antioxidantes são definidos como substâncias que presentes em baixas 

concentrações relativas ao substrato oxidável, são capazes de inibir ou retardar a oxidação 

propagada pelos radicais livres (SIES & STAHL, 1995). Desta forma, Belitz & Grosch (2001) 

reforçam que a presença de radicais livres é crítica para a manutenção de funções fisiológicas 

normais, para a estabilidade química e sensorial de alimentos. 

O termo 'radical livre' refere-se aos átomos ou moléculas altamente reativos, por 

apresentarem números ímpares de elétrons na última camada eletrônica (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 1992). Tal desequilíbrio capacita os radicais a oxidarem lipídios, proteínas, 

DNA (ácido desoxirribonucléico) e carboidratos, causando, assim, rupturas nas membranas, 

liberando conteúdos celulares e levando à degeneração não programada (HU et al. 2004).   
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A funcionalidade dos antioxidantes advém da inativação dos radicais livres, 

ocasionada pela complexação de íons metálicos ou conversão de hidroperóxidos em diferentes 

compostos incapazes de esparzirem a reação oxidante. Nesse sentido, os flavonóides podem 

atuar em qualquer destes estágios, bloqueando a ação deletéria destas substâncias, conforme 

pesquisa in vivo de Blache et al. (2002).  Kaur & Kapoor (2001) retificam que os agentes 

redutores e transferidores de átomos do hidrogênio (H) são considerados antioxidantes, os quais 

são capazes de quelar íons metálicos de cobre e ferro; ressaltando, ainda, que os antioxidantes 

não se tornam radicais livres pela doação de elétrons, pois são estáveis em ambas as formas. 

Destarte, Ortiz et al. (2003) citam que a prevenção da oxidação de biomoléculas, 

decorrente da ação dos radicais livres oriundos do oxigênio (O), diminui consideravelmente o 

risco dos processos degenerativos, tipo envelhecimento, doenças cardiovasculares, câncer, entre 

outros agentes. Antioxidantes são importantes na prevenção de doenças, tanto para plantas 

quanto para animais, retardando ou evitando a iniciação ou propagação das reações de oxidação 

e podem ser classificados como sintéticos ou naturais afirmam Hall Iii & Cuppett (1997). 

A biossíntese dos compostos antioxidantes pelos vegetais decorre, principalmente, da 

necessidade de se combater espécies reativas de oxigênio produzidas pelas mitocôndrias, como 

subproduto do metabolismo celular; tal produção pode ser maximizada, através de estresses 

relativos à carência de nutrientes, lesões, salinidade excessiva no solo, exposição a poluentes e 

outros (DAVEY et al.2000). 

 Assim, Lee et al. (2000) reportam que nos organismos aeróbicos, as mitocôndrias 

consomem mais de 90 % do oxigênio metabólico, transformando-os em compostos energéticos; 

no entanto, cerca de 1 a 5 % chegam a ser convertidos às espécies reativas de oxigênio expostas 

no Quadro 1. 
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Espécies Reativas de Oxigênio 
Nomenclatura Simbologia 

Oxigênio Singlete 1O2 

Radical Superóxido O2* 
Radical Hidroxila OH* 

Óxido Nítrico NO* 
Peróxido Nitrito ONOO* 

QUADRO 1. Principais Espécies reativas de Oxigênio. 
Fonte: Anderson (1996). 

 
De forma geral, os radicais livres podem ser gerados no citoplasma, nas mitocôndrias 

ou na membrana e o seu alvo celular (proteínas, lipídeos, carboidratos e DNA) está 

correlacionado com o seu sítio de formação. Entre as principais formas reativas de oxigênio, o 

O2* (radical superóxido) mostra uma baixa capacidade de oxidação, enquanto o OH* (radical 

hidroxila) uma pequena capacidade de difusão, porém é o mais reativo em relação às lesões 

celulares (ANDERSON, 1996). 

O USDA (2000) recomenda uma ingestão de 3 a 5 porções de hortaliças ou 2 a 4 

porções de frutas diariamente, para que os indivíduos equilibrem o estresse oxidativo e 

minimizem os riscos de doenças crônicas não-transmissíveis. Sies (1993) divide os antioxidantes 

naturais em duas categorias: os enzimáticos e não enzimáticos (QUADRO 2).  

Agentes Antioxidantes 
Não Enzimáticos Enzimáticos 

Vitamina E Superóxido Dismutase 
β-Caroteno Catalase 
Vitamina C NADPH-Quinona Oxidoredutase 
Flavonóides Enzimas de Reparo 

Selênio - 
Glutationa - 
L-Cisteína - 
Curcumina - 

QUADRO 2. Principais agentes antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos. 
Fonte: Sies (1993). 

Existe grande diversidade de metodologias para avaliar a capacidade antioxidante 

total (CAT) dos alimentos, devido aos ensaios com distintos radicais e em diferentes 

concentrações. Assim, considera que tais variações tornam difíceis as comparações entre 

pesquisas, inferindo a necessidade de alguma ordem da situação (FRANKEL & MEYER, 2000). 
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Kuskoski et at. (2006) avaliaram a capacidade antioxidante total (CAT) em extratos 

da polpa de frutas produzidas no Brasil, com resultados entre 0,5 e 53,2 mol.g-1 (TEAC - 

capacidade antioxidante equivalente a Trolox em micro-mol/g fruto) e de 64,8 a 1198,9 

mg.100.g-1 (VCEAC - capacidade antioxidante equivalente a vitamina C), indicando, em ordem 

decrescente, a CAT nas polpas de acerola (Malpighia glabra L.), manga (Mangifera indica L.), 

morango (Fragaria vesca), uva (Vitis vinifera L.), açaí (Euterpe oleracea Mart.), goiaba 

(Psidium guajava), amora (Morus nigra), graviola (Annona muricato L.), maracujá (Passiflora 

sp.), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), abacaxi (Ananas comosus L.).  

Melo et at. (2006) pesquisaram frutas disponíveis na cidade de Recife – PE - Brasil e 

ao mesurarem em % de consumo do radical DPPH (2,2-difenil-1-picrikhidrazil), verificaram nas 

polpas de acerola, caju, ciriguela, goiaba, manga, pitanga e uva uma forte (> 70 %) capacidade 

de seqüestro do radical DPPH, semelhante, estatisticamente, a do BHT (butil-hidroxi-tolueno) e 

do ácido L-ascórbico. As polpas de cajá e graviola apresentaram moderada ação (50 a 70 %) e as 

de tangerina e de abacaxi exibiram a menor atividade, integrando com a de maracujá, o grupo 

das polpas com baixa capacidade antioxidante (< 50 %).  

 
 
3.9 CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DAS UVAS  

 

Os estímulos sensoriais de um produto ocorrem a partir da aparência, na qual se 

destacam a cor, o tamanho e a forma, cujas percepções envolvem fatores físicos e fisiológicos 

(FARIA & YOTSUYANAGI, 2002). Nas uvas brancas ocorrem os tons verdes a amarelados, 

devido à clorofila e carotenóides (xantofilas); enquanto que, nas coloridas ou tintas têm-se as 

nuanças róseas, vermelhas e as quase pretas oriundas das antocianinas que, normalmente, 

ocorrem na casca e eventualmente na polpa durante a maturação (LIMA, 2007).  
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Além de características genéticas, os diversos fatores ambientais como luminosidade, 

temperatura, umidade e, ainda, o manejo da área foliar interferem na passagem mínima 

necessária de luz, alterando a pigmentação da baga. (GIOVANNINI, 1999; LIMA, 2007). De 

toda forma, Leão & Soares (2000) enfatizam que, em termos de preferência do consumidor, as 

cores devem ser de tons fortes, brilhantes e uniformes, para maior atração. 

Quanto ao sabor, a ABNT (1993) o define em: experiência mista, porém unitária, 

decorrente das sensações olfativas, gustativas e tácteis percebidas durante a degustação. Nesse 

sentido, Leão & Soares (2000) citam que, nas uvas a polpa deve ser firme, com película, 

preferencialmente sem sementes. 

Assim, nas uvas, as sensações gustativas de destaque estão correlacionadas com os 

conteúdos de glicose e frutose, principais açúcares constituintes, além de pequenas quantidades 

de sacarose. Os ácidos tartárico e málico representam cerca de 90 % da acidez, porém os teores 

destes e dos taninos declinam no decorrer da maturação, o que melhora a palatabilidade 

(CHOUDHURY, 2001). Allen (1994) apud Cabrita et al. (2003) especificam que o sabor 

adstringente advém da capacidade dos taninos interagirem com as proteínas, as quais se 

precipitam, ocasionando a perda da lubrificação da saliva e provocando a sensação adstringente. 

Os compostos fenólicos, também, colaboram para os sabores amargos e ácidos (CHITARRA & 

CHITARRA, 2005). Quanto ao aroma, pesquisas de Mascarenhas et al. (2006) apontam que tal 

percepção é insignificante nas uvas finas de mesa. 

A sensação de suculência refere-se à quantidade de suco liberado quando a fruta é 

pressionada contra o palato (Chaves, 1998). Enquanto, Hough et al. (2001) citam que se deve 

considerar, também, a crocância, concernente à dureza do alimento e o ruído ao mastigar; uma 

vez que, em alguns casos, embora outros atributos sejam atrativos ao consumidor, quando a 

textura ou crocância não agrada, tem-se uma rejeição imediata ao alimento, pois, muitas vezes, a 

crocância está associada aos contrastes texturais agradáveis de frescor e qualidade. 
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 Nesse sentido, para descrever as sensações dos alimentos, Teixeira et al. (1987), 

Stone & Sidel (1998) e Faria & Yotsuyanagi (2002) destacam a Análise Descritiva Quantitativa 

(ADQ) como uma metodologia apropriada às descrições dos atributos sensoriais de uma dada 

amostra, permitindo inclusive o estabelecimento de correlações com medidas objetivas.  

 Embora, de acordo com Sinesio & Moneta (1997), a ADQ venha sendo cada vez 

mais empregada para qualificar e quantificar fisiológica e geneticamente variedades de frutos e 

hortaliças, a literatura em alusão aos frutos frescos é incipiente.  No entanto, Piva et al. (2006) 

avaliaram e descreveram sensorialmente as uvas 'Flame Seedless', 'Superior Seedless', 'Cardinal', 

'Victoria' e 'Red-Globe' na Espanha, detectando que o sabor, seguido pela suculência, foi o 

elemento determinante na aceitação dessas uvas. Mascarenhas et al. (2006) descreveram 

sensorialmente as uvas 'Itália', 'Benitaka', 'Brasil', 'Red-Globe' produzidas no semi-árido do 

Nordeste brasileiro, detectando que o sabor, a doçura e tons fortes, nesta ordem, independente 

das cores verdes ou tintas, foram os atributos de maior importância. 

 Em Araraquara-SP, Cardello & Cardello (1998) traçaram o perfil sensorial da manga 

(Mangifera índica L.) da variedade Haden. Sinesio e Moneta (1997) avaliaram diferenças 

sensoriais relativas à aparência externa, cor, aspecto visual, textura oral e táctil, sabor e flavor, 

entre amostras de nozes (Julglans regia L.) coletadas na França, Grécia, Itália, Portugal e 

Espanha. Guerra (1979) e Guerra & Livera (1999), estudando o desenvolvimento de abacaxi 

(Ananas comosus L.), traçaram o perfil da textura e do flavor, estabelecendo correlações com as 

análises físico-químicas. Todas estas pesquisas apresentam em comum o fato de utilizarem testes 

descritivos do tipo perfil ou a ADQ, para avaliariam o conjunto de atributos por meio de 

descritores desenvolvidos pelas equipes de julgadores, com vistas, a delinearem as características 

organolépticas das amostras de frutos frescos, podendo ser uma importante ferramenta para 

descrever o perfil sensorial das uvas apirênicas, objeto de estudo neste trabalho. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL 

 

Amostras de uvas apirênicas (Vitis vinifera L.) comerciais representadas pelas 

cultivares brasileiras comerciais de mesa 'BRS Clara', 'BRS Linda' e 'BRS Morena' e da Seleção 

Avançada 08 em conjunto com a cultivar norte-americana 'Crimson Seedless', todas cultivadas 

sobre o porta-enxerto 'IAC 766'. 

 

4.2 LOCAL E SISTEMA DE PRODUÇÃO 

 

Produzidas sob condução de latada e regime de fertirrigação por micro-aspersão 

suspensa, em vinhedos tradicionais localizados no Vale do Submédio São Francisco, região 

Nordeste do Brasil (FIGURA 4), especificamente nos municípios circunvizinhos de Petrolina - 

PE e Juazeiro - BA, de clima semi-árido muito quente (FIGURA 5), tipo Bswh, conforme 

classificação de Köpeen (AMORIM NETO, 1989), apresentando altitude ≈ 388 m, temperatura ≈ 

26,05 (ºC), umidade média relativa do ar ≈ 66,25 %, radiação solar global ≈ 20,94 MJ/m2/dia 

(mili-Joule/metro-quadrado/dia), velocidade do vento ≈ 2,05 m/s, índice pluviométrico anual ≈ 

535,53 mm (EMBRAPA, 2009). 
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 FIGURA 4. Uva 'BRS Clara' conduzida em sistema de latada com fertirrigação suspensa, nas 

condições do Vale do Submédio São Francisco, Nordeste brasileiro, Petrolina - PE, 
Safra/2008. 

 
FIGURA 5. Condições climatológicas no Vale Submédio São Francisco, durante a condução do 

experimento, ano de 2008. 
Fonte: Embrapa (2009) 
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4.3 COLHEITAS E PREPARO DAS AMOSTRAS  

 

As colheitas foram realizadas em maio de 2008, com os cachos selecionados e 

embalados em parking house apropriado para os padrões de exportação e imediatamente 

enviados para as seguintes locais: a) Laboratório de Pós-Colheita da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – Embrapa Semi-Árido, em Petrolina-PE, para as análises físico-

químicas das amostras frescas; b) Laboratório de Alimentos no Instituto Federal - IF do Sertão, 

em Petrolina - PE, para realização das Análises Sensoriais Descritivas Quantitativas - ADQ, das 

amostras frescas; c) Laboratório do Departamento de Química na Universidade Pontifícia 

Católica - PUC, em Porto Alegre - RS, via aérea, com percurso completado em 36 horas após 

colheita, onde as amostras foram liofilizadas e analisadas quanto ao teor do trans-resveratrol;           

d) Laboratório de Biologia e Tecnologia de Pós-colheita no Centro de Ciências Agrárias, 

Campus II, da Universidade Federal da Paraíba, em Areia - PB, para as análises dos teores de 

ácido L-ascórbico, compostos fenólicos totais e da capacidade antioxidante, observando, que 

especificamente nestas análises, as amostras foram anteriormente congeladas em Nitrogênio 

líquido, na Embrapa - Semi-árido, imediatamente após a colheita e sendo o transporte até Areia-

PB realizado em caixa térmica com gelo, durante os intervalos das análises as amostras foram 

mantidas congeladas a (-) 24º C e no momento das análises, as bagas inteiras foram maceradas 

manualmente em câmera escura, à temperatura próxima de (-) 10º e centrifugadas de imediato. 

 

4.4 AVALIAÇÕES FÍSICAS 

 

Foram coletadas ao acaso 10 bagas de cada 05 cachos, representando 5 repetições, 

perfazendo 50 bagas por cada genótipo de uvas, sendo todas analisadas imediatamente após a 

colheita e determinando os parâmetros a seguir: 

 Massa dos Cachos e das Bagas (g) - Obtidos em balança digital semi-analítica 

modelo “Quimis-BG - 440”. 
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 Dimensões dos Cachos (cm) - Aferidas quanto à medida maior vertical 

denominada de comprimento e a maior horizontal na área superior denominada de ombro do 

cacho. 

 Dimensões das Bagas (mm) - As medidas de comprimento e diâmetro referiram-

se, respectivamente, à distância entre o eixo polar do ápice até a base do fruto e à largura máxima 

equatorial, para cada grupo inteiro de 10 bagas. 

 Esfericidade das Bagas (%) - Mensurada de acordo com Peçanha & Massarani 

(1986) para corpos circulares, quando então a esfericidade é obtida pela razão entre o menor e o 

maior diâmetro da área projetada num plano estável. Em adaptação, aqui, o valor obtido foi 

multiplicado por 100; desta forma, 100 % corresponde a uma baga exatamente esférica.  

 Firmeza (N) - Estimada diretamente no ponto equatorial da baga (polpa), através 

de penetrômetro Wagner - Fruit Pressure Tester com ponteira de 2,0 milímetros de diâmetro 

obtendo medidas em libras, cujos valores multiplicados pela constante '4,45' foram convertidos 

em Newton (CHITARRA & CHITARRA, 2005). 

 

4.5 AVALIAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Foram selecionadas, ao acaso, 10 bagas de cada 05 cachos, perfazendo 50 bagas por 

cada tipo de uva fresca, todas analisadas imediatamente após a colheita, para determinação das 

variáveis a seguir: 

 Potencial Hidrogeniônico (pH) - Determinado em peagâmetro digital Digimed, 

modelo DMPH-2, calibrado com soluções tampões de pH 4,0 e 7,0. Utilizou-se 10 gramas de 

macerado do fruto inteiro e diluído em 50 mililitros de água destilada, conforme AOAC (1994).  

 Teor de Sólidos Solúveis (SS) - Medido por meio de refratômetro digital, modelo 

ABBE MARK-II, RICHERT, auto-regulável, em temperatura de 20 °C, com valores expressos 

em º Brix de refração, conforme AOAC (2002).  
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 Acidez Titulável (AT) - Determinada por titulometria, com base no volume de 

hidróxido de Sódio (0,1 Normal) necessário para mudar a cor da amostra para o tom rosado, na 

presença do indicador fenolftaleína (1 %), de pH básico. Os valores foram expressos em 

porcentagem de ácido tartárico ou mg.100g-1 do fruto, conforme o Instituto Adolfo Lutz (1985) e 

recomendações de Lima (2007).  

 Relação SS/AT - Obtido pelo quociente entre sólidos solúveis e acidez titulável. 

 
4.6 AVALIAÇÕES QUÍMICAS E ANTIOXIDANTES 
 
 

 Vitamina C (Ácido L-Ascórbico em mg.100g-1) – Quantificada, segundo 

Strohecker & Henning (1967), por titulometria, utilizando-se solução de DFI (2,6 dicloro-

fenolindofenol - 0,02 %) e reagindo com a amostra, até coloração rósea clara permanente. Pesou-

se 1,0 grama dos frutos macerados inteiros, diluiu-se em 30 mL de ácido oxálico (0,5 %), com os 

resultados calculados com o apoio da seguinte fórmula: 

asmg/100gram100  
    Amostrada Peso  

DFIFator DFI de Volume  Ascórbico-L  Ácido 


  

 Compostos Fenólicos Totais Extraíveis (FTE) – Determinados, com base em 

Larrauri et al. (1997) e Obanda & Owuor (1997), utilizando o reagente Folin Ciocalteau (ácidos 

fosfomolibídico + fosfotunguístico), onde o molibdênio e o tungstênio no estado de oxidação 6+, 

com adição das amostras formam o molibdênio e o tungstênio azuis, cuja cor permite quantificar 

a concentração das substâncias redutoras, elucidam Naczk & Shahidi (2004). 

Soluções padrão de ácido gálico (98 %) foram preparadas nas proporções de 0, 20, 

40, 60, 80 e 100 %, diluídas em água destilada, acrescidas de 1 mL do reagente de Folin 

Ciocalteau + 2 mL de carbonato de sódio (20 %) + 2 mL de água destilada, com as soluções 

postas em repouso e ao abrigo da luz por 30 minutos. Em seguida, realizaram-se as leituras das 

absorbâncias, a 700 nanômetros (nm), em espectrofotômetro Quimis - ISO 9001, sendo as 

absorbâncias e concentrações plotadas no plano cartesiano e gerando a equação 'y = ax + b'. 
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Em relação aos extratos das amostras, bagas inteiras foram maceradas, tomando 

cerca 4,0 gramas em triplicatas e adicionando-se 40 mL do metanol (50 %), seguido de repouso 

por 60 minutos e centrifugação a 15.000 rotações por minuto (rpm), durante 15 minutos. Este 

primeiro sobrenadante foi armazenado e, ao resíduo adicionou-se 40mL de acetona (70 %), 

homogeneizando, repousando por 60 minutos ao abrigo da luz e centrifugado mais uma vez, para 

obter um segundo sobrenadante adicionado ao primeiro e completado com água destilada em 

balão volumétrico de 100 mL. Para determinação dos FTE, tomou-se 1 mL do extrato e, 

igualmente à solução padrão, adicionou-se 1 mL do reagente de Folin Ciocalteau + 2 mL de 

carbonato de sódio (20 %) + 2 mL de água destilada, homogeneizados, seguidos de repouso por 

30 minutos. Em seguida foram realizadas as leituras de absorbâncias plotadas no eixo das 

ordenadas e as concentrações (%) nos da abscissa do plano cartesiano, obtendo a equação da reta 

'y = ax = b' onde a = inclinação da reta, b = valor da ordenada, y = absorbância da solução com 

amostra e x = concentração dos fenólicos extraíveis e por regra de três simples, geraram-se os 

resultados expressos em mg de ácido gálico.100g-1 de uva.  

 Resveratrol - O isômero trans foi quantificado por cromatografia líquida de alta 

eficiência - CLAE, de acordo com Souto et al. (2001). Proveu-se o cromatógrafo Perkin-Elmer 

785-A com detector de ultravioleta visível (UV-VIS); coluna analítica de fase reversa tipo C18, 

com comprimento de 250 mm, diâmetro de 4,6 mm e partículas de sílica com 5 µm de diâmetro. 

A fase móvel foi injetada na razão de 1,5 mL.min-1, compondo-se da acetonitrila + água (25:75) 

e pH 3,0 mantido pelo ácido ortofosfórico. Após filtração em membrana de 0.45 µm, as amostras 

de bagas inteiras (película + polpa) liofilizadas foram diluídas em triplicatas, na proporção de 

1:6, através de eluente a base de acetonitrila, injetando 20 µL no loop. A quantificação baseou-se 

em padrão externo de trans-resveratrol, com detecção a 306 nm. As análises foram realizadas à 

temperatura de 243 ºC no interior do equipamento, os sinais foram processados digitalmente pelo 

programa TurboChromTM 4.0, com resultados expressos em partes por milhão (ppm). 
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 Capacidade Antioxidante Total (CAT) - A técnica fundamenta-se na capacidade 

da amostra reagir com o radical livre estável DPPH (2,2-difenil-1-picrikhidrazil), produzindo um 

decréscimo de absorbância e, concomitantemente, uma mudança de cor violeta escura para 

violeta clara, a qual foi mensurada por espectrofotometria, conforme Brand-Williams et al. 

(1995) e modificações de Rufino et al. (2007). Inicialmente, prepararam-se padrões com 

soluções etanólicas mais DPPH (Sigma Aldrich - USA) nas proporções expostas na Tabela 4. 

TABELA 4. Concentrações de DPPH e etanol na determinação da capacidade antioxidante total.  
Solução Padrão - DPPH (2,2-difenil-1-picrikhidrazil) 

DPPH (mililitros) Etanol (mililitro) 

Concentração do DPPH  

 (micromoles) 

0,0 10,0 0 (Branco) 

1,7 8,3 10 

3,3 6,7 20 

5,0 5,0 30 

6,7 3,3 40 

8,3 1,7 50 

10,0 0,0 60 

 

Alíquotas de 4 mL das referidas soluções foram transferidas para cubetas de vidro. 

Em seguida realizou-se as leituras das absorbâncias em espectrofotômetro tipo FEMTO 700 S a 

515 nm, com as concentrações de DPPH (até 60 µM) demarcadas no eixo da abscissa e as 

absorbâncias (nm) no eixo das ordenadas de um plano cartesiano, para obter a equação da curva 

padrão 'y = ax – b', onde a = inclinação da reta, b = valor da ordenada, y = absorbância das 

soluções de controle divido por 2 e x = quantidade de DPPH em µM. Para preparo dos extratos, 

as bagas foram maceradas, adicionou-se o metanol (50 %), colocou-se em repouso por 60 

minutos e centrifugou-se à força de 15.000 rpm durante 15 minutos. Recuperou-se o 

sobrenadante e adicionou-se 40 mL de acetona (70%). Repetiu-se a operação de repouso e 

centrifugação, obtendo novo sobrenadante colocado em balão volumétrico de 100 mL e 

completado com H2O (água). 
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A quantidade necessária da amostra e o tempo de cinética da reação basearam-se em 

testes prévios. Assim, cada extrato foi diluído em três proporções diferentes, transferidas (0,1 

mL) para tubos de ensaio com 3,9 mL de DPPH (60 µM) homogeneizadas com agitador 

automatizado e imediatamente realizadas as leituras das absorbâncias de cada uma das três 

diluições, todas triplicadas, para o conjunto das cinco amostras de uvas (película e polpa), 

perfazendo 45 leituras realizadas individualmente a cada 60 segundos, até detectar estabilização. 

Os valores de absorbância foram substituídos na equação 'y = ax – b', produzindo-se a curva 

padrão do DPPH + etanol, com resultados expressos em µM de DPPH convertidos em gramas de 

DPPH através da seguinte fórmula: DPPH) domolecular   (peso 3,394
1000000

DPPH µM
gDPPH . 

Encontrados os valores condizentes com a curva padrão, então se estabeleceu o peso 

e as diluições adequadas para as variedades de uvas em estudo, fizeram-se novos preparos dos 

extratos com leituras das absorbâncias aplicadas na equação 'y = -ax + b', donde y = absorbância 

inicial dividida pela atividade antioxidante total x = EC50 (mg/L) e quantificou-se a massa de 

fruta com o resultado em mg/L/1000 para obter a relação DPPH gFruta g , na qual, quanto 

menor o valor, maior a capacidade antioxidante da amostra. 

Estes procedimentos foram desenvolvidos ao abrigo da luz, os volumes ínfimos 

medidos em pipetas automáticas, as soluções de DPPH foram preparadas a cada dia de análises, 

vidrarias e janelas foram isoladas com papel laminado, os pesos determinados em balança 

analítica, as cubetas constituídas de quartzo e os tempos medidos em cronômetros digitais. 
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4.7 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, utilizou-se o teste Descritivo 

Quantitativo – ADQ, com base em Faria & Yotsuyanagi (2002), cuja aplicação envolveu as 

seguintes etapas: 

 Recrutamento e Seleção de Candidatos  

 

Foram recrutados 28 voluntários de ambos os sexos dentre turmas de concluintes do 

curso superior de Tecnologia de Alimentos - Instituto Federal - IF do Sertão, em Petrolina-PE. 

Em seguida foram submetidos ao teste de sensibilidade aos sabores básicos através de quatro 

amostras indicadas na Tabela 5 e mais uma amostra de água mineral sem adições. 

TABELA 5. Concentrações das soluções para o Teste de Sensibilidade aos sabores básicos. 

Sabor Solução Concentração 
(gramas/litro de H2O) 

Doce Sacarose 16,0 
Salgado Cloreto de Sódio 5,0 
Amargo Cafeína 0,5 
Ácido Ácido Cítrico 1,0 

Fonte: ISO 8586 – 1 (1983) apud Faria & Yotsuyanagi (2002). 

Aplicou-se o teste em quatro repetições, uma por dia, em sala adaptada para este fim, 

com temperatura e luminosidade naturais e ficha descrita no Apêndice A. No entanto, com o 

intuito de aprimorar tais percepções, procedeu-se a um teste de acuidade sensorial, no qual os 

candidatos tiveram que demonstrar a habilidade em detectar e descrever os sabores básicos 

(TABELA 6), sob o aspecto qualitativo e quantitativo, através de uma ficha (Apêndice B).  

TABELA 6. Concentrações das soluções para o Teste de acuidade sensorial, quanto aos sabores 
básicos. 

Sabor Solução Concentração 01 
(gramas/litro H2O) 

Concentração 02 
(gramas/litro H2O) 

Doce Sacarose 5,0 10,0 
Salgado Cloreto de Sódio 2,0 5,0 
Amargo Cafeína 0,3 0,6 
Ácido Ácido Cítrico 0,5 1,0 

Fonte: Adaptada de Faria & Yotsuyanagi (2002). 
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Ainda, nessa fase, os critérios estabelecidos para seleção foram os seguintes: 

participação em todas as sessões e o limiar de 80 % de acerto. Portanto, os candidatos que 

atenderam aos critérios descritos foram selecionados para as demais fases e considerados 

julgadores pré-selecionados. 

 
 Desenvolvimento da Terminologia Descritiva 

 
 Esta etapa foi desenvolvida mediante a apresentação de bagas de uva brancas e 

tintas adquiridas no comércio, com o intuito de permitir uma maior percepção dos atributos a 

serem avaliados, assim aplicou-se, para cada atributo, uma escala de intensidade linear não 

estruturada com 10 centímetros de comprimento. Desenvolveu-se a terminologia, inicialmente de 

forma individual e, posteriormente, sob a orientação de um moderador, identificando 

consensualmente os atributos mais relevantes, descrevendo os respectivos significados e 

estabelecendo a ordem de percepção, para uvas finas de mesa. 

       
 Treinamento e Avaliação do Desempenho da Equipe 

 
Realizaram-se os treinamentos em três sessões, servindo uvas tintas e brancas de três 

variedades comerciais, nas mesmas instalações, condições ambientais e utilizando os princípios 

metodológicos, posteriormente, aplicados nas análises definitivas. Ao final dessa etapa, foram 

selecionados 23 provadores, cujo desempenho foi avaliado pela Análise Estatística Fatorial de 

Componentes Principais (AFCP), nas análises definitivas, correlacionando as médias geradas por 

provador, através do sistema de matrizes, conforme Faria e Yotsuyanagi (2002). 
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 Aplicação dos Testes Sensoriais Definitivos 

De cada variedade, foram servidas, monadicamente, duas bagas ou mais se desejado 

pelo provador. Utilizaram-se copos plásticos transparentes, descartáveis, identificados 

aleatoriamente, com números de três dígitos, sobre bandeja branca e um copo contendo água 

mineral (FIGURA 6). Os testes foram aplicados em ambiente com temperatura natural, luz 

branca artificial, em sala revestida com cerâmica e pintura brancas. As avaliações sensoriais de 

cada descritor, na ADQ, foram feitas a partir de ficha exposta no Apêndice C, na qual cada 

provador assinalou sua percepção com um traço vertical na escala de intensidade correspondente 

que, posteriormente, foi mensurada por régua com escala milimétrica e transformada em notas de 

zero a dez, ponderadas estatisticamente e representadas por gráficas radiais. 

 
 FIGURA 6. Disposição das amostras e materiais utilizados para servir aos painelistas nos testes 

definitivos da Análise Sensorial Descritiva Quantitativa - ADQ. 
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4.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

Utilizaram-se delineamentos casualizados, com todos os testes realizados conforme 

as recomendações de Maroco (2003). Assim, os cálculos foram efetuados através do programa 

SPSS for Windows Evaluation Edition – 14.0 (SPSS. INC., 2005), considerando a probabilidade 

de erro (p) menor ou igual (≤) a 5 %.  

Com vistas a atender as pressuposições metodológicas dos testes paramétricos e 

obter resultados consistentes, aplicaram-se os testes de Homogeneidade Amostral e o de 

Distribuição Normal - Kolmogorov – Smirnov (K-S). Os valores obtidos para duas variáveis 

independentes foram submetidos ao teste t de Student, enquanto àqueles oriundos de três ou mais 

variáveis independentes foram submetidos à Análise de Variância (Anova) pelo teste F, porém, 

para os sem Homogeneidade entre amostras, utilizou-se o teste de Robustez de Welch, para os 

que apresentaram significância, aplicou-se o teste de Duncan para múltiplas comparações.  

As correlações foram realizadas, utilizando-se da análise Multivariada denominada 

de Análise Fatorial de Componentes Principais (AFCP), em conjunto com o teste de Correlação 

de Pearson (r) considerando p ≤ 5% e auxiliados por um Dendrograma Hierárquico, quando 

necessário. As forças de correlações de (-) 1 a +1 foram caracterizadas com base nas 

recomendações de Davis (1976). 
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