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ANTOCIANINAS EM UVAS DE VARIEDADES VINirERAS, 

AMERICANAS E HIBRIDAS 

RESUMO 

WELLINGTON BRESSAN 

MARCO ANTONIO A. CESAR 

ORIENTADOR 

O presente trabalho objetivou buscar informa

çoes sobre a ocorrência das antocianinas em variedades de u

vas tintas cultivadas no Brasil, colhidas em vinhedos indus

triais, na região vitivinícola de Bento Gonçalves, Rio Grande 

do Sul, durante a vindima de 1979. 

As variedades foram reunidas em grupos, assim 

distribuídas: 

Variedades viníferas: 

Bonarda ; Merlot ; Barbera D'Asti ; Gamay Beau

jolais ; Cabernet Franc ; Canaiolo e Pinot Noir 

Variedades americanas: 

Isabel ; Concord ; Bordô e Herbemont 
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Variedades híbridas: 

Seibel 2 ; Seibel 10096 e Seibel 5455 

Das amostras destas variedades foram obtidos 

dois mostos. Um, para as determinações de Brix e acidez to

tal, e outro, para o preparo dos extratos utilizados na sepa

raçao cromatogrãfica e identificação das antocianinas. 

A separação foi efetuada por cromatografia em 

camada delgada, unidimensional, em placas de 20 x 20 cm. A

põs o desenvolvimento dos cromatogramas verificou-se o apare

cimento das bandas relativas ãs antocianinas 3-monoglicosideo 

e 3,5-diglicosideo, identificadas sob luz ultravioleta, (365 

nm) e eluidas da placa para a determinação quantitativa por e� 

pectrofotometria a 520 nm. Os resultados foram expressos,re� 

peclivamente, em malvidina-3-monoglicosideo (mg/1) e malvidi

na-3,5-diglicosideo (mg/1). 

As variedades viniferas nao apresentaram anto

cianinas 3,5-diglicosideo, comprovando portanto serem perten

centes ã espécie Vitis vinifera.

Nas americanas e hibridas, verificou-se a pre

sença das antocianinas 3-monoglicosideo e 3,5-digliocosideo. 

Esses resultados confirmam que a espécie Vitis

vinifera possui, como caracteristica, somente antocianinas 3-

monoglicosideo, e que o carãter diglicosídeo das demais espé

cies do g�nero Vitis e transmitido aos hibridos nos cruzamen

tos destas com Vitis vinifePa.
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O conhecimento da composição das diferentes va 

riedades de uvas em antocianinas, permite a detecção de frau

des em vinhos de variedades vin1feras, quando da mistura das 

mesmas com variedades não vin1feras. 



ANTHOCYANINS FROM VINIFERA, AMERICAN AND HYBRID 

GRAPE VARIETIES 

SUMMARY 

WELLINGTON BRESSAN 

MARCO ANTONIO A. CESAR 

ADVISOR 

X Í i 

The objective of the present work was to gather 

informations on the occurence of ant hocyanins in varieties of 

red grapes grown in Brazil, harvested in Bento Gonçalves, Rio 

Grande do Sul, during the 1979 1 s vintage: 

The different grape varieties were distributed 

in groups, as follow: 

Vinifera varieties: 

Bonarda ; Merlot ; Barbera D 1 Asti ; Gamay Beaujo

lais ; Cabernet Franc ; Canaiolo and Pinot Noir 

American varieties: 

Isabel ; Concord Bordô and Herbemont 
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Hybrid varieties: 

Seibel 2 ; Seibel 10096 and Seibel 5455 

From each of these varieties two different 

musts were obtained. 0ne were used for Brix and total acidi 

ty determinations, and the other for the extract preparation 

to be used for chromatographic separation and identification 

of the anthocyanins. 

The separation was performed by thin-layer m� 

nodimensional chromatography, in 20 x 20 cm plates. After 

the chromatograms development, bands relative to the antho

cyanins 3-monoglicoside and 3,5-diglicoside were identified 

under U. V. light (365 nm), and then removed from the plates 

and eluted for quantitative determination by spectrophotome

try at 520 nm. Results were expressed as malvidine-3-mono -

glicoside (mg/1) and malvidine-3,5-diglicoside (mg/1). The 

Vinifera varieties did not present 3,5-diglicoside, which 

confirm its identification as Vitis vinifera. The American 

and Hybrid varieties showed presence of 3-monoglicoside and 

3,5-diglicoside anthocyanins. These results indicate that 

the species Vitis vi1zifera has, as characteristic, only 3-

monoglicoside anthocyanins, while the dig1icoside character 

of the other species of the genus Vitis is transmited to 

the hybrids obtained by breeding them with Vitis vinifera. 

Knowledge of the antocyanins content in gra

pes of different varieties may help in the detection of wi

ne adulteration. 



1 - INTRODUÇAO 

Uma das características dos sucos de uvas e vi 

nhos tintos que mais influem sobre o seu grau de aceitação 

a a cor. A intensidade e tonalidade vermelha a roxa-violácea, 

sao determinadas pela natureza e concentração dos componentes 

antociânicos, constituindo uma característica varietal. 

A q u a 1 i-d a d e e o " b ou q u e t II d o v i n h o d e p e n dem mui 

to da variedade de uva da qual ê elaborado. Aquelas que pro

duzem os melhores vinhos , sao q uase todas provenientes de va

riedades da esp�cie Vitis vinifera. 

As variedades americanas possuem um "bouquet" 

denominado 11 foxado 11
, devido principalmente ao antranilado de 

metila , o qual irã depreciar a qualidade do vinho elaborado. 

As variedades híbridas , provenientes do cruza

mento interespecífico das americanas com Vitis vinifera , po

dem levar consigo esse 11 bouquet", muitas vezes so percebido 
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por degustadores. Esses híbridos, apesar de transmitirem es-

se carãter indesejãve1, são produzidos a fim de se obter maior 

rusticidade e resistência a doenças e pragas. 

Outra importância relativa ao conhecimento das 

antocianinas, diz respeito ã sua influência na adstringência 

dos vinhos, que e um importante fator de qualidade. Vinhos 

que se apresentam altamente coloridos, provenientes de varie

dades de uvas muito tintas, tendem a ser m ais adstringentes 

que os vinhos normais. 

Os vinhos provenientes de variedades não viní

feras tendem a ser de cor mais azulada. 

A Alemanha e outros países têm desenvolvido me

todos analíticos para distinguir vinhos de híbridos dos elab� 

rados de viníferas, baseados na identificação das antociani 

nas, principalmente malvidina e outros diqlicosídeos, com a 

finalidade de controlar a importação, exportação, produção in 

terna e evitar fraudes. 

Os mêtodos atuais de diferenciação entre vinhos 

tintos de variedades híbridas e de V. vinifera 

na presença das antocianinas 3,5-diglicosídeo. 

-

, sao fundados 

Eles se ba-

seiam na fluorescência dessas antocianinas 2 luz ultravioleta, 

(365 nm) ap6s desenvolvimento dos cromatogramas. 

As antocianinas conferem aos vinhos tintos a 

cor característica, al�m de intervir nas caracter�sticas gus

tativas e nas transformações durante o envelhecimento. 
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Considerando a importância do conhecimento das 

antocianinas e de suas influências na qualidade dos vinhos,bem 

como a ausência de dados sobre a ocorrência das mesmas nas va

riedades cultivadas no Brasil, desenvolveu-se um estudo ini -

cial em variedades viníferas, americanas e híbridas cultivadas 

na região vitivinícola de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. 
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2 - REVISAO DE LITERATURA 

2.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS ANTOCIANINAS EM UVAS 

O termo antocianina, derivado das palavras gr� 

g a s II A n t h o s 11 
( f l o r ) e II Ky a n o s " ( a z u l ) , i n t r o d u z i d o p o r MAR-

QUART ,  em 1835, designa os pigmentos responsãveis pelas colo

raçoes vermelha e azul, muito difundidas no reino vegetal, e 

constituem a matéria corante das uvas de variedades tintas, RA 

MOS e PEREIRA (1954) e RIB!:REAU-GAYON (1968). As antocianinas 

parecem ocorrer comumente dissolvidas no vacúolo celular, em

bora possam tambêm ocorrer como massa amorfa ou finos grânu -

los, sendo esta a forma mais provãvel. Os grânulos represen

tam as antocianinas adsorvidas ou combinadas com outras subs

tâncias, JOSLYN e GOLDSTEIN (1964). 

Os primeiros trabalhos sobre a composição e 
li 

propriedades das antocianinas foram de Wí11stater e Everest 
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{1913), citados por SINGLETON e ESAU (1969). 

Do ponto de vista químico, são compostos poli

fenõlicos, heterosideos, que por hidrÕlise ãcida liberam uma 

moléc ula de açucar e um aglicônio, denominado antocianidina, 

a qual e um derivado do fenil-2 benzopirílio o u  f lavilio. 

Pi dl io 

º�e

/CH 

e 

fenil-2 benzopir1lio ou 
flav11io 

forma oxônio 

o"-.+e

hCH 
e 1/ 

fenil-2 benzopir11io 
forma carbÔni o 

/; 

O cãtion pirílio e um ion oxônio, onde o ãtomo 

de ox igênio tetravalente e carregado positivamente. 

Em ve z de considerar o ion f lavilio como um o

xônio, pode-se admitir que ele se comporta como um ion carbô

nio, onde a carga positiva estã locali zada no carbono 2. Es

ta carga corresponde ã perda de um dos quatro elétrons perif! 
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ricos do ãtomo, que nao mantém mais que três ligações equiva

lentes, RIBEREAU-GAYON (1968). Na prãtica, os autores utili

zam, indiferentemente, ambas as formas. 

As principais antocianidinas sao: pelargonidl 

na (I) , cianidina (II) , peonidina (III) , delfinidina (IV), 

petudina (V) e malvidina (VI). Elas se diferem no numero de 

grupos hidrõxilos (OH) e metoxilos (OCH3) e estado de glicosl

dação. A pelargonidina parece nao ocorrer nas espécies do gê 

nero Vitis.

R
l 

HO 
o f

2.
l 

1. B 
OH 

A 
6. 5.

OH 
R
z 

OH 

I R
1 

= R2
= H IV Rl

= R2
= OH 

II R
l OH R2

= H V R1
= OME . R2

= OH 
= , 

III Rl
= OME ; R2

= H IV Rl
= R2

= OME 

Como os demais flavonõides, as antocianinas não 

existem na natureza sob a forma de aglicônio, mas na forma de 

heteros1deos, HARBORNE (1964). A g1icosidação ocorre nas po-
li 

siç6es 3 • 5 ou 7 • sendo mais frequente na posição 3, depois 

na 5 e, finalmente, na 7 ; entretanto, todas as antocianinas 

possuem uma molécula de açücar na posição 3. Os açucares que 
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ocorrem com maior freq�ência sao monossacarideos (hexoses e 

pentoses) como a glicose, frutose, galactose, arabinose, xil� 
li 

se e ramanose, sendo a glicose a mais frequente nas posições 

5 e 7. Os açúcares conferem solubilidade e estabilidade ãs an 

tocianinas. 

De acordo com o numero de moléculas de açucar 

presentes, as antocianinas podem ser classificadas em monogll 

cosideos, diglicosideos e triglicosídeos. Em uvas, a ocorren 

eia de triglicosideos ainda não foi confirmada. 

HO 

HO 

OH 

Rl 

+ 

'
o 

� 

: l 
,:::::; e '--

� 
O - glicosicteo R2 

antocianina 3-diglicosideo 

1�( 

: l 
4�C"--.. 
C O- Glicosídeo R2 
H 

glicosiàeo-0 

antocianina 3,5-diglicosideo 

OH 

OH 

As variedades da espécie V. vinifera possuem como 

característica a presença de monoglicosideos, enquanto que as 
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americanas e h1bridas possuem mono e diglicosideos. Essa dis

tinção e importante para a seleção de variedades de uvas para 

a produção'de sucos ou elaboração de vinhos, pois possuem ca

racterísticas essenciais para cada utilização. 

Quando a glicosidação passa de 3-monoglicosi -

deo para 3,5-diglicosideo, hã um aumento na coloração azul. A 

estabilidade dos pigmentos aumenta com o aumento dos grupos me 

toxilos e decresce com o aumento dos hidroxilos. A adição de 

grupos metoxilos aumenta a coloração violeta. Os grupos meto 

xilos, ligam-se ao radical fenil nas posições 3' e 5'. 

As antocianinas podem ser tambem aciladas. A 

acilação e relativamente pouco comum entre as plantas, e res-
_,. .. - - - li 

trita a poucas fam1l1as e generos, porem, e frequente em esp� 

cies do gênero Vitis. A mais comum e a acilação no radical hl 

droxilo, na posição 4 da molécula de glicose, com ãcido p-cu

mãrico, acido cafeico e ãcido ferülico, ALBACH et aZii (1965). 

No estudo de quinze antocianinas aciladas, HAR 

BORNE (1964) verificou que somente os ãcidos p-cumãrico, ca

feico e ferü1ico estão envolvidos na acilação. Entre as es

pécies do gênero Vitis, as da espécie Vitis vinifera possuem 

maior porcentagem de pigmentos acilados, porem, a variedade 

li p. t N . li ( T' • 'f ) 1no 01r v' , v-in-z.. era não possui pigmentos acilados,que 

e uma caracteristica da Região de Burgundy, na França, RANKI

NE et aZii (1958). 
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HO 

OH 

o - r-crnos

o 

Os grupos "acil" sao particularmente lãbeis. O 

ãcido cafeico e mais freqÜentemente hidrolisado que p-cumãri

co, mas ambos se hidrolisam rapidamente e aparecem como ãci-

dos livres nos vinhos, WEBB (1962). 

tãveis em metanol. 

Esses ãcidos são mais es 

A coloração apresentada pelas antocianinas va

ria em função do pH ; vermelha em meio ãcido, tornam-se azuis 

em meio alcalino, contudo, apresentam uma forma incolor em 

meio levemente ãcido. A modificação da cor entre pH 0,5 e pH 

4,0 , e utilizada para a dosagem desses pigmentos. Em meio a l 

calino, a partir de pH 8,5 , as antocianinas são decompostas, 

devido a abertura do anel pirílio e por oxidação ; a reacidi-

ficação não regenera o anel rompido. 
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As transformações de cor ocorridas com as anto 

cianinas em função do pH podem ser observadas no esquema a se 

guir, tomando-se como exemplo a cianidina-3-monoglicosideo. 

{ e) 

(e) 

HO 

( a ) 
HO

'Ç(

�
�

H 

� i _J 
CH 0-Gluc 

cor vermelha 

pH < l ,O 

HO 

incolor 

( b) 
pH 4, 0 a 5,0 

HO 

"º'Ç('ch

º 

1/ 1 1 

:::,....._ ...-;C..._ 
H 0-C.luc 

ou 
�

OH 

°\):
°'

e 
li 

,.e, CH 0-C.luc 

{d) 

cor purpura 

pH 6,0 a 7,0 

HO 

owl 1 H
➔ 

o-

-o
'Ç(

o_u 
1 'i 

� .-C, 
H 0-Gluc 

o-

L ___ 
---y 

HO 

·oH
-l 1 

H + 

o-

�

o-

º
l0c

�c 
� "'- --�, (f) 

H 0-Gluc 
o-

◊-

cor azul 

pH 7,0 a 8,0 

-o o-?i-0-,,;- e o-
' i\ /, 

..,e, 

cor amarela 

( g) Ch 0-Gluc pH 12 
o-
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A e s t rutura i n i c i a 1 ( a ) corresponde a forma ver. 

melha, em meio ãcido ; uma outra, conhecida pela nome de pse� 

dobase ou base carbinol (b) e incolor e aparece em meio leve

mente ãcido, estando em equilíbrio com as bases anidras (c) e 

(d), correspondente ã eliminação de uma molécula de ãgua. Es 

sa forma incolor e estãvel e a reacidificação regenera inte

gralmente a forma vermelha. Em meio alcalino, a função fenol 

se ioniza, com formação de fenato (e) ou fenalato (f), mais 

estãvel que a base não dissociada, e desenvolvendo uma colora 

ção azul. Entre pH 8,5 a 12,0 , pode aparecer uma tonalidade 

verde devido a combinação da coloração azul e amarela. Enfim, 

a um pH 12,0 , predomina a cor amarela, que corresponde a for 

mação de uma calcona (g). 

A estabilidade da cor desenvolvida pelas anto

cianinas tambêm ê influenciada por fatores como: diôxido de 

enxofre, ãcido ascôrbico, quelação com metais, enzimas, açu

cares, temperatura e etc. 

A utilização do diõxido de enxofre para a desin

fecção do mosto a ser vinificado, previne o desenvolvimento da 

coloração marrom que ocorre no vinho durante o seu envelheci

mento, porem, causa uma descoloração nas antocianinas. Essa 

reaçao não envolve hidrÕlise do glicosideo, redução ou uma 

calcona intermediãria. O ion negativo bissulfito liga-se di-

retamente ao ion flavílio positivo na posição 2 , ou talvez 4, 

produzindo flaveno 2 ou 4 ãcido s u1fônico, anãlogo ã base car 

binol. A reação e reversível e a posição de equilíbrio depe� 
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de da concentração dos ions flavílio, bissulfito e hidrogênio. 

Abaixando o pH, desloca-se o equilíbrio para a forma colorida 

flavilio, porque a concentração do ion bissulfito e baixa , e 

tem menor efeito que o aumento do ion flavilio, JURD (1964). 

A reaçao de descoloração faz-se melhor a pH 3,0 que a pH 1 ,O. 

A adição de etanol também restitui a coloração, RIBEREAU - GA

YION (1959). 

HO 

o 
OH + \0. ou 

o - 91icos1deo R
2 

� 
Oti 

OH 

o 
1 

o- glícosideo 

flaveno-2 ãcido sulfÕnico 

o 
1 

3 

o - glicosideo Rz 

flaveno-4 âcído sulfÕnico 

O diõxido de enxofre facilita a ruptura das ce 

1u1as que contem as antocianinas . 

OH 

OH 
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Segundo TIMBERLAKE e BRIDLE (1967), a hidroxi

lação na posição 7 ou 5 , reduzindo a acidez do anel heteroci 

clico, tambem o torna menos suscetívei ao ataque de reagentes 

nucleofi1icos, como o diôxido de enxofre. As antocianinas 

3,5-diglicosideo não são somente mais acidas que as 3-monogli 

cosídeo, mas tambem formam complexos mais fortes com o diôxi

do de enxofre. 

O ãcido ascôrbico presente na composição do mos 

to de uva. embora tendo uma importância nutritiva, possui e

feito prejudicial sobre as antocianinas, alterando a cor por 

elas desenvolvidas. A ação do acido ascôrbico e devido a sua 

oxidação, com produção de perõxido de hidrogênio, ou a sua pr� 

sença na forma não oxidada, reação esta catalizada por íons 

ferro ou outros radicais perõxidos, SONDHEIMER e KERTESZ (1952). 

A ação do perôxido de hidrogênio sobre as anto 

cianinas, supoe-se ser uma reaçao destas com o peróxido, ori

ginando uma ruptura do anel heterocíclico, produzindo benzof� 

ranos e outros derivados. O envolvimento do anel heteroci 

clico nesta reação explica nao somente sua descoloração em fr� 

tas secas e vinhos, mas também que a oxidação depende da base 

carbinol, LUKTON et ali,z'. (1956). 

A reação de oxidação da malvidina-3,5-diglico

sideo origina um produto cristalizado, a malvona, na qual a 

molécula de açücar na posição 3 esta ligada por uma ligação 

êster. 



HO 

14. 

OCH3 
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' � º� e

I 1 
OH 

HO 

:t e-;?" e� OCH3 H202
O - C6H 11o5 ;;;>-

C6Hll05 - O 

o - co

C6Hl lOS - O 

malvidina-3,5-diglicosideo ma1vona 

A açao oxidante do peróxido de hidrogênio e 

uti1izada para a determinação da estrutura das antocianinas e, 

mais particularmente, por em evidência a existência da molêcu 

1a glicosidica. 

Por fusão alcalina das antocianinas origina-se 

ãcido acético, um ãcido aromãtico e um fenol ou êter fenôli

co, devido ã destruição da sua estrutura molecular, propried� 

de esta de grande interesse, pois pode servir de recurso para 

a sua identificação. Com efeito, a cianidina, por exemplo, � 

rigina, por fusão, ãcido protocatêquico. A delfinidina e pe-

tunidina, em idênticas condições, respectivamente, ãcido gã1i 

co e meti1-gãlico, RIBEREAU-GAYON (1968}. 

OH 
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COOH 

OH 
COOH 

cianidína 
floro- ãcidg preto- ãcido 

glucinol catequico acêtico 

Os íons Cu , Al e Fe , encontrados nos sucos de 

uvas e vinhos, podem alterar a cor desenvolvida pelas antocia 

ninas. A presença de íons metãlicos, como aluminio e ferro, 

mudam a cor em direção ao azul. A formação desses complexos 

ocorre na natureza, envolvendo alguns pigmentos encontrados em 

variedades americanas. 

A quelação verifica-se com os radicais hidroxi 

los livres do anel B em posição orto, e envolvem principal

mente íons ferro e alumínio. 
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OH 

A formação de complexos de compostos fenõlicos 

com metais, e muito utilizada na revelação dos cromatogramas, 

na dosagem dessas substâncias e, sobretudo, na realização dos 

espectros de absorção, RIBEREAU-GAYON (1968). 

A estrutura do complexo metâlico formado com 

antocianinas, ou seja, o numero de moléculas de antocianinas 

por íon metâlico, varia em função do pH. 

ASEN ct alii (1972), indicam que a estabilida

de das antocianinas pode ser devido ã sua ligação com os me

tais. 

OH 
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Porem, SEGAL e ORANESCU (1978) verificaram que 

íons Fe3+ , na quantidade de 5 mg/1 ã 200 mg/1 de suco de uva 

causavam imediatamente o escurecimento do suco, passando sua 

coloração para uma tonalidade amarronzada, com formação de um 

precipitado marrom. Quanto ao Cu 2+ , o efeito foi pequeno,meE_ 

mo a 200 mg/1 , embora um pequeno escurecimento fosse verifi

cado. 

Nas uvas maduras, as perdas de antocianinas e, 

conseqüentemente, perda da cor, têm sido atribuídas ã ativida 

de de enzimas, principalmente antocianase e polifenoloxidase. 

A antocianase hidrolisa mais rapidamente os galactosídeos e� 

rabinosídeos que os glicosídeos e xilosídeos. A de origem fu� 

gica, como Aspergillus niger e Botrytis cinerea hidroliza pr! 

meiramente os 3 -monoglicosídeos, por serem mais simples. Os 

demais também são hidrolizados, porem, mais dificilmente. As 

antocianinas contendo ramanose são resistentes ã hidrólise en 

zímica, HUONG (1955). 

O efeito de fungos, como o B. cinerea, sobre a 

destruição das antocianinas tem sido atribuído ã ação de enzi 

mas oxidativas produzidas pelo fungo. Contudo, a reaçao de 

oxidação causada pelo referido fungo pode ocorrer na ausência 

de peroxidase ou fenolase, BOLCATO e LAMPARELLI (196 2). 

Na ação das polifenoloxidases e necessãria a 

p r e s e n ç a d e c a te c o l o u ã c i d o c l o r o g ê n i c o . A a n i à r o b a s e e ma i s 

suscetível que a forma flavílio. A catecolase oxida o catecol 
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a quinona, que oxida as antocianinas nao enzimicamente, a com 

postos incolores. As polifenoloxidases, apesar de degradarem 

as antocianinas, podem contribuir para o "bouquet 11 do vinho 

durante o seu envelhecimento, devido a formação de aldeidos vo 

lãteis resultantes da inter-reação dos aminoãcidos e quinonas. 

As fenol ases não atacam a malvidina, pois ela não possui o gr� 

po o-difenil livre, REYNOLDS (1965). 

Outras enzimas como peroxidases e calatases, p� 

recem estar relacionadas com a maturação das uvas, ou seja, hã 

uma relação entre aumento da catalase e formação de antociani 

nas. 

Como foi visto anterioremente, os açucares li

gados ãs antocianinas conferem-lhes estabilidade ; porem, os 

demais açucares não ligados a esses pigmentos podem originar 

compostos como furfural e hidroximetil-furfural, derivados , 

respectivamente, de pentoses e hexoses, os quais podem produ

zir a degradação das antocianinas. Esse processo ainda nao 

foi bem definido, MARKAKIS et alii (1957). O aumento da pro

dução desses compostos e uma das razões pelas quais, açúcar a 

elevadas temperaturas diminui a retenção das antocianinas. 

As antocianinas presentes nos sucos de uvas sao 

mais estãveis que isolados em buffer no pH do suco, DARAVIN

GAS e CAIN (1965). 

Os tratamentos térmicos utilizados na elabora

çao de vinhos e sucos têm efeito na degradação das antociani-
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nas. As que possuem duas ligações monoglicosidicas sao mais 

estãveis que as que possuem apenas uma monoglicosídica. 

Os estudos de DIAZ et alii (1976), sobre a es

tabilidade das antocianinas ao calor em uvas viniferas e hi

bridas, indicam que o pH no intervalo de 3,15 a 3,60 não in

flui de forma definida sobre a degradação ao calor. Porêm, a 

um intervalo mais amplo (pH 1 ,O a 5,0), quanto menor o pH , 

maior a retenção da cor. Dadas as pequenas diferenças obser

vadas, concluíram que o pH não altera a degradação dos pigme� 

tos, quando os sucos são esterilizados. A temperatura de 

90° c , as perdas dos monoglicosideos (25,4%) foram superiores 

ãs dos diglicosideos (6,3%}. 

O grau de hidroxilação da molêcula tambêm afe-

ta a estabilidade ao calor. Peonidina e malvidina sao 

estãveis, pois possuem menor nGmero de hidroxilos. 

mais 

O aumento de grupos metoxilos também aumenta a 

estabilidade, HRAZDINA et alii (1970). 

FLORA (1976), determinando a estabilidade das 

antocianinas aos tratamentos térmicos 71° c (2 h) , 96° c (l h), 

96° C (2 h) , em Muscad·inea gPapes ., V. Y'otundifolia Michx , 

verificou que a delfinidina-3,5-diglicosideo foi a que mais de 

gradou, seguida da petunidina, cianidina, malvidina e peonid� 

na. 

PONTING et alii (1960), estudando a degradação 

térmica das antocianinas em sucos de uvas, verificaram que e

xiste uma relação linear entre o logaritmo do tempo e a temp� 
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ratura necessãria para a destruição de 10% das antocianinas. 

As reações que envolvem a degradação térmica das 

antocianinas ainda não são conhecidas. Supõem-se haver uma 

hidrõlise na ligação 3-glicosideo ou hidrõlise no anel pirí -

lio, com formação de calcona. 

A destruição do pigmento pelo calor e grande

mente afetada pelo pH e conteúdo de açúcar, TINSLEY e BOCKIAN 

(1960). 

Durante a fermentação, as antocianinas parecem 

ter uma açao inibidora sobre os microrganismos que dela parti 

cipam, tornando as fermentações mais demoradas e mesmo incom

pletas. Isto se verifica em mostos provenientes de varieda -

des de uva muito tintas, POWERS et alii (1960). 

ROSENSTIEHL (1902) verificou em suco de uva pre

parado com poucos sõlidos e alta concentração de antocianinas, 

que as células de Saccharomyces cerevisiae não morriam, mas 

havia uma inibição na sua capacidade fermentativa. As células 

inibidas apresentavam-se muito coloridas. A inibição supõe -

se ser devido a adsorção do pigmento ãs células da levedura. 

Em mostos com teores elevados de antocianinas, 

deve-se fazer uma adaptação do fermento antes da fermentação, 

FLANZY (1935). 

Apesar das antocianinas terem uma açao inibido 

ra sobre as leveduras, outras leveduras fazem a conversão das 

antocianinas em compostos inco1ores e produtos insolúveis, por 
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reaçao do aldeído produzido pelos mesmos. Esse fenômeno foi 

verificado por CANTARELLI (1955) em vinhos tintos, os quais 

continham leveduras aerõbias. 

A maior influência das leveduras sobre as anto 

cianinas e na fase de pós-fermentação, onde as células mortas 

se sedimentam e arrastam as antocianinas por adsorção, dimi

nuindo assim a intensidade da coloração. O efeito descoloran 

te das leveduras é proporcional ã sua capacidade de fermenta-

çao. 

2.2 - ANTOCIANINAS EM DIFERENTES GRUPOS DO GfNERO Vitis

li 

Wi1lstater e Zollinger (1915 -1916), citados 

por SINGLETON e ESAU (1969), verificaram que os pigmentos das 

uvas tintas das variedades europeias (Vitis vinifera) eram 

constituídos de uma substância, cuja fÕrmula molecular des

creveu como c23 H25 012 Cl  , cristalizada como cloreto. A

essa substância denominou enina, e era formada de uma molécu

la de enidina e uma de açúcar, identificado como glico�e. Ta� 

bem observaram que em variedades americanas em adição ã enina, 

havia uma quantidade de pigmentos com duas moléculas de açu

car, diglicosídeos, concluindo que a matéria corante das uvas 

de variedades americanas eram diferentes das variedades euro

peias. 

Em complementação aos estudos efetuados, veri

ficaram que em Vitis riparia Michx. e Vitis hederacea (Ampe-
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lopsis quinquefolia Michx.) , os pigmentos eram idênticos a e 

nina das variedades européias, mas diferiam destas devido a 

menor quantidade de grupos metoxilos. 

As relações entre as vãrias espécies do gênero 

Vitis, quanto ã sua matéria corante, foram estudadas por RIBf 

REAU-GAYON et alii (1955). Essas relações sao 

na Tabela 1. 

apresentadas 

TABELA l - Matéria corante das vãrias espécies do genero 

Nome das Porcentagens 

Espécies Monoglic� Diglicosí- Não identi 
sídeos deos ficados 

V. riparia 32 57 11 

V. rupestris 14 74 12 

V. Zincecumii 65 8 27 

V. aestivalis 87 9 4 

V. coriacea 88 8 4 

V. Zabrusca 84 4 1 2 

V. arizonica 74 21 5 

B. berlandierz'. 93 5 2 

V. rubra 91 7 2 

V. manticola 97 3 

V. cordifolia 84 9 7 

V. vinife1'a 77 o 23 
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Os resultados encontrados permitiram as segui� 

tes conclusões: 

As variedades V. vinifera nao contem diglicosideos, mas 

algumas variedades americanas as contem em pequena porce� 

tagem, como a Vitis berlandieri. 

A presença de diglicosideos e carãter de V. riparia e V. 

rupestris , sendo o carãter digliocosídeo dominante, e 

transmitido aos híbridos nos cruzamentos com V. vinifera 

permitindo assim uma diferenciação entre variedades V.

vinifera e híbridas. 

Na V. labrusca , a maioria dos pigmentos sao monoglicosI 

deos, com pequena quantidade de diglicosideos. 

As diferentes espécies do gênero Vitis , ba

seadas na sua origem, podem ser divididas em grupos, RIBEREAU 

GAYON (1964), Tabela 2 

Considerações de FEDUCHY (1972) sobre as anto 

cianinas, revelaram que a malvidina-3-monoglicosideo e o pri� 

cipa1 constituinte da materia corante das espécies V. vinife

r a , e ma l v i d i na -3-, 5 -d i g l i c o s i d e o , d e V . ia b ru s e a

Os conceitos descritos anteriormente esclare

cem a distribuição qualitativa e quantitativa das antociani

nas em diferentes especies do gênero Vitis. Para facilidade 

da exposição e melhor coordenação deste trabalho, a revisão 

bibliogrâfica serã feita em sub-capítulos. 



TABELA 2 - Distribuição das espécies do gênero Vitis em 

grupos (RIBEREAU-GAYON, 1964). 

E s p é c i e s

Americanas Asiãticas Européias 

V. riparia V. amurensis V. vinifera

V. rupestris V. coignetiae

V. linecumii V. flexuosa

V. aestivalis V. romaneti

V. coriacea V. pagnuccii

V. labrusca V. lanata

V. arizonica V. pedicellata

V. berlandieri

V. rubra

V. monticola

V. cordifolia

2,2,1 - VARIEDADES VINIFERAS 

24. 

No estudo das antocianinas da variedade Foro

gina , LEVY et alii (1931) compararam seus principais pigmen

tos com a malvidina-3-monoglicosídeo sintético. Os resultados 

foram que a malvidina-3-monoglicosideo era a principal anto

cianina, com traços de delfinidina e petunidina-3-monoglicosi

deo. 

Na variedade Hanefoot, uma variedade da Afri

ca do Sul, ROBINSON e ROBINSON (1932) identificaram o pigmen

to cianidina-3-monoglicosideo e, na variedade Calmar, a malvi 
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dina-3-monoglicosideo. Não foi detectada nestas variedades a 

presença de diglicosideos, sendo elas classificadas como per

tencentes ãs Vitis vinifera.

RIBEREAU-GAYON (1953), nas variedades vinífe 

ras Cabernet Sauvignon e Merlot, isolou dez pigmentos, verifi 

cando que eles eram semelhantes em ambas. As variedades v.

vinifera são geneticamente caracterizadas por monoglicosideos 

de 4 ou 5 antocianinas, sendo a malvidina o pigmento presen

te em maior quantidade. 

Os pigmentos da variedade vinífera Zinfandel 

foram isolados e separados por cromatografia,sendo observadas 

14 bandas cromatogrãficas. Os pigmentos em oito bandas foram 

identificados como malvidina, petunidina, delfinidina e seus 

monoglicosideos. As demais bandas, devido ãs suas fracas co

lorações, não foram identificadas, porém, evidenciou-se a pr� 

sença de traços de outros monoglicosideos. A hidrólise das 

antocianinas identificadas permitiu a determinação do açucar 

a elas ligado como sendo glicose, STASUNAS (1956). 

RANKINE et alii (1958) estudaram os pigmentos 

de 55 variedades de uvas viniferas. Em 42 delas, os pigmen -

tos eram os mesmos, com uma pequena variação em sua quantida

de. As diferenças de um modo geral foram qualitativas e qua� 

titativas. As quantidades dos pigmentos presentes nas diferen 

tes variedades são indicativas da intensidade da cor do vinho 

produzido desta variedade, embora não sejam diretamente rela

cionados. O nfimero de pigmentos detectados por banda varia -
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ram de dois para as variedades Emperor e Tokay , a nove para 

variedade Cinsaut. A variedade Barbera apresentou seis pig-

mentos. 'Cabernet Franc' apresentou sete bandas ; 'Merlot' 

sete bandas ; 'Pinot Noir' quatro bandas e 1 Gamay Beaujolais' 

cinco bandas. Em todas essas variedades o pigmento encontr� 

do em maior quantidade foi o da banda 5 , com uma coloração r� 

xa. Tambêm observaram que vinhos produzidos com a mesma va

riedade Pinot Noir, provenientes da França e Califórnia, pos

suiam diferentes colorações, embora essas variedades possuis

sem as mesmas bandas. Todas as bandas identificadas conti -

nhas somente pigmentos monoglicosideos. 

A presença de oito bandas cromatográficas de an 

tocianinas monoglicosideo foi verificada por ALBACH et alii

(1959), no estudo de 125 variedades viniferas. Também a ban

da 5 estava presente em maior quantidade, em um maior numero 

de variedades, mas a banda 2 predominou em treze variedades, 

entre elas 'Tinta Pinheira'. No presente estudo, a banda 8 a 

pareceu em pequeno numero de variedades, sendo sua presença 

questionãvel. Esses resultados permitiram selecionar varied� 

des como fontes para os diferentes pigmentos 'Saint Macaire' 

(banda 1); 'Tinta Flamusco' (banda 12); 'Petite Verdot' (ba� 

da 3); 1 Antibo 1 (banda 4); 'Emile Royal' (banda 5); 'Rozo

vii Kishmish' (banda 6) ; 1 Neiretta 1 (banda 7) e 'Parreira' 

(banda 8). Os valores dos Rf das bandas decrescem da banda 

l para a banda 8.
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BERGERET (1961), pesquisando novos métodos p� 

ra a separaçao e identificação das antocianinas, como varian

te do método proposto por RIBEREAU-GAYON, para melhor distin 

guir vinhos de variedades híbridas e viníferas, verificou que 

as uvas viníferas contêm somente monoglicosídeos. 

Na variedade Frisa (V. vinifera), proveniente 

de vinhedos da Califõrnia, ALBACH et alii (1963), identifica

ram todos os pigmentos dessa variedade como sendo monoglicosi 

deos, e que a peonidina-3-monoglicosideo era o pigmento enco� 

trado em maior quantidade, sendo a glicose o açúcar predomina� 

te. Essa variedade mostrou ser uma das principais fontes de 

peonidina-3-monoglicosídeo. 

As variedades viníferas Flame Tokay , Emperor 

e Red Malaga , sao muito cultivadas no vale Central da Cali -

fõrnia. A variedade Flame Tokay possui uma cor vermelha mais 

intensa que as demais. AKIYOSHI et alii (1963} estudaram os 

seus pigmentos, e os açucares ligados aos mesmos. Na varieda 

de Flame Tokay , 88% dos seus pigmentos são constituídos de 

cianidina-3-monoglicosideo e 7% de peonidina, não sendo iden

tificado a malvidina-3-monoglicosídeo. A 1 Emperor 1 apresen -

tou 51% dos seus pigmentos como peonidina-3-monoglicosideo, 

16% como malvidina-3-monoglicosideo e 10% como cianidina-3-m� 

noglicosideo. A 1 Red Malaga 1 possui 60% dos seus pigmentos c� 

mo cianidina-3-monoglicosideo, 24% como peonidina-3-monogli

cosideo e 2% como malvidina-3-monoglicosideo. A identifica

çao dos açucares ligados aos segmentos foi realizada por hidrõ 
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lise ãcida das antocianinas, e identificados como glicose,se� 

do o ponto de ligação na antocianidina, o carbono 3. 

SOMAATMADJA e POWERS (1963) isolaram e identi 

ficaram os pigmentos da variedade vinífera Cabernet Sauvignon, 

como delfinidina, petunidina, malvidina-3-monoglicosideo e ma! 

vidina-3-monoglicosideo acilada com ãcido clorogênico. A mal 

vidina-3-monoglicosideo foi encontrada em maior quantidade. 

O açúcar isolado foi somente a glicose. O numero de bandas fo 

ram sete e nas bandas l , 2 , 3 , 4 e 5 encontram-se o maior 

numero de pigmentos. A banda 7 nao mostrou coloração, mas uma 

fluorescência ã luz ultravioleta, similar ao ãcido clorogêni

co. 

Em estudos sobre os pigmentos da variedade vi 

nífera Tinta Pinheira, proveniente de Solano Country, vinhedo 

experimental da Universidade da Califõrnia, ALBACH et alii

(1965), identificou-os através de seus Rf como 3-monoglicosi

deo de malvidina, peonidina, delfinidina e petunidina, acila

dos com ãcido p-cumãrico e ãcido cafeico. Também verificaram 

a presença dos mesmos pigmentos monoglicosídeos sem acilação. 

Os açucares foram identificados por hidrólise ãcida dos pig -

mentos monoglicosideos, como glicose. 

Na variedade Barlinka , KOEPPEN e BASSON 

(1966), identificaram as antocianinas como peonidina, delfinl 

dina, petunidina e maividina-3-monoglicosídeo e ester-p-cumã

rico de malvidina-3-monoglicosideo. Não foi detectada a pre

sença de diglicosideo. Baseados na presença de monoglicosi -
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deos, classificaram essa variedade como pertencente as vinífe 

ras. 

ROBINSON et alii (1966), verificaram na varie 

dade Cabernet Sauvignon que 61% dos seus pigmentos era constl 

tuído de malvidina-3-monoglicosideo, e 18% de delfinidina- 3 -

monoglicosideo. 

Os pigmentos da variedade Shiraz do Vale Bo

rassa, sul da Austrãlia, foram estudados por SOMERS (1966). 

As antocianinas isoladas foram: 3-monoglicosideo de delfini

dina, petunidina, malvidina e peonidina, junto com seus deri

vados acilados. O pigmento encontrado em maior quantidade foi 

a malvidina-3-monoglicosideo, responsãvel por 70% da cor. Ne 

nhum traço de diglicosideo foi encontrado. A ausência de 3,5 

diglicosideo estã de acordo com a teoria de que 3-monoglicosf 

deo e carãter das antocianinas de V. vinifera. A glicose foi 

o único açúcar encontrado. Os ãcidos ligados aos açúcares f�

ram p-cumãrico e cafeico. As antocianinas delfinidina-3-mono 

glicosideo e petunidina-3-monoglicosideo acilados com esses 

ãcidos apareceram apenas como traços, sendo as principais: 

malvidina-3-monoglicosideo acilada com ãcido cafeico e, peonl 

dina-3-monoglicosideo, acilada com p-cumãrico. 

A materia corante de cinco variedades de uvas 

viniferas, Cabernet Franc , Gamay Beaujolais , Gamay Chardon

nais , Gamay Frêau e Groslot , cultivadas em Anjou, foi ava -

1iada por PUISSANT e LEON (1967). A estimativa do teor de an 

tocianinas poderã dar uma orientação quanto ã coloração do vi 
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nho elaborado com as referidas variedades. Entre as varieda

des estudadas, a 1 Gamay Frêau' (2.820 mg/kg) e 1 Gamay Chaude

noy 1 (1.610 mg/kg) poderiam ser utilizadas para vinhos tintos, 

enquanto que 1Cabernet Franc 1 (890 mg/kg) e 1 Groslot 1 (1.190 

mg/kg) , dariam um vinho tinto com menor coloração, e 1 Gamay 

Beaujolais' (450 mg/kg), um vinho rosê. 

BOUBALS et alii (1968), em variedades de uvas 

viniferas, estudaram as suas colorações, quando maduras, rela 

cionando-as com suas diferentes antocianinas, e constataram 

que: 

A coloração azulada ou preta da película das bagas ê devi

do aos pigmentos monoglicosideos, delfinidina, petunidina, 

e malvidina, sendo esta a mais importante. Esses pigmen -

tos são responsãveis por 70% da coloração, como ocorre nas 

variedades Cari gnane , Pi not , Grenache , Terret , Pi rova 

no , Alicante Bousche� e Nêgrette. 

Os pigmentos que desenvolvem uma coloração vermelha sao do 

ponto de vista químico, os monogli�osideos de cianidina e 

peonidina, encontrados em maiores quantidades nas varieda

des Cardinal , Molinera e Muscat Rouge. 

A coloração rosada da película encontrada nas variedades 

Chasse1as Violet e Muscat Rouge, e devida, em 70% , aos 

monoglicosideos de cianidina. 

O numero de antocianinas e mui to variãve1, sendo que 3 a 6 

nas rosadas e 11 nas pretas. 
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CONRADIE e NEETHLING (1968) estudaram a distri 

buição das antocianinas na variedade de uva Barlinka. Oito 

bandas foram observadas e divididas em dois sub-grupos: as 

quatro bandas com menor Rf são: 3-monoglicosideo de delfini

dina , petunidina , malvidina e peonidina; enquanto as quatro 

outras são os mesmos monoglicosideos, porem, acilados com âci 

dos p-cumãrico e cafeico. 

Os pigmentos da variedade Tinto Cão, consider� 

da uma das mais importantes da região do Douro, em Portugal , 

pela produção de vinho de alta qualidade, cor e estabilidade, 

foram estudados por LIAO e LUH (1970). 

A s  antocianinas foram identificadas como sendo 

malvidina, peonidina, cianidina, petunidina-3-monoglicosideo, 

petunidina-3-monoglicosideo acilada com ãcido cafeico, malvi

dina-3-monoglicosideo acilada com ãcido p-cumãrico, peonidina 

3-monoglicosídeo acilada com ãcido cafeico. Malvidina-3-mo

noglicosideo e malvidina-3-monoglicosideo acilada com p-cumã

rico foram as antocianinas presentes em menor quantidade. O 

açucar ligado aos pigmentos foi identificado como glicose. 

MARTINIERE e RIBEREAU-GAYON (1973), estudaram 

a influência do calor sobre a extração da matéria corante das 

variedades viniferas Merlot e Cabernet Sauvignon. O aqueci

mento foi efetuado a 70° C , durante uma hora e meia, a fim de 

se obter uma significativa dissolução da matêria corante. O 

total de antocianinas foi medido pela diferença das densida -

des Õpticas a 520 nm a duas faixas de pH (0,6 e 3,5). As qua� 
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tidades de antocianinas obtidas foram: para a variedade Mer-

1ot, de 600 a 620 mg/1 e, para a 'Cabernet Sauvignon 1 ,de 436 

a 472 mg/1, respectivamente, extração a frio e prensagem e ex 

tração a quente e prensagem, havendo um pequeno aumento dos 

pigmentos com a extração a quente. 

PHILIP (1974), em estudos das antocianinas da 

variedade Beauty Seedless, a qual possui boas caracteristicas 

para a elaboração de vinhos, isolou e identificou seus pigme� 

tos como 3-monoglicosideo de delfinidina, petunidina, malvidl 

na, peonidina, alêm de malvidina-3-monoglicosideo, acilada com 

ãcido p-cumãrico. O açucar identificado foi a glicose. A 

malvidina constituiu 73% do total das antocianinas. O total 

das antocianinas expressas em malvidina-3-monoglicosideo foi 

de 62 mg/100 g de uvas ou 770 mg/1 de suco. 

Na variedade V. vinifera Barbera, SAKALLARIA

DES e LUH (1974), isolaram e identificaram as suas antociani

nas como: 3-monoglicosideo de delfinidina, petunidina, cianl 

dina-3-monoglicosídeo, acilada com ãcido cafeico, e malvidi -

na-3-monoglicosideo, aci1ada com ãcido p-cumãrico. O açucar 

presente foi identificado como glicose. O citado trabalho in 

dicou que essa variedade sõ possui monoglicosideos. 

Os pigmentos de 16 variedades de uvas vinífe

ras da Espanha foram determinados qualitativa e quantitativa

mente por DIAZ et alii (1975.b). Os pigmentos foram identifl 

cados por cromatografia em camada delgada, baseados no valor 

de seus Rf , como 3-monog1icosideo de delfinidina, petunidina, 
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malvidina, peonidina e cianidina. A determinação quantitati

va dos pigmentos totais foi expressa em malvidina monoglicosf 

deo (mg/1). 

Os autores observaram que o conteúdo total de 

antocianinas monoglicosideo no suco da variedade Tintorera 

(1357 mg/1) e muito superior ao das outras variedades. Isto 

e devido provavelmente, a que essa variedade possui as anto -

cianinas na pelicula e na polpa, o que facilita sua incorpor� 

çao ao suco. Os sucos das variedades Crujidera e Valenci Ne

gro apresentaram os teores mais baixos (197 e 182 mg/1, respe� 

tivamente). A variedade Bobal (553 mg/1) apresenta grandes 

possibilidades de aplicação industrial, devido ãs suas propri� 

dades organolêticas, sendo o seu teor mêdio de antocianinas su 

ficiente para comunicar ao vinho uma coloração muito aceitã -

ve l . 

D!AZ et alii (1976), estudando a estabilidade 

dos pigmentos antociânicos, nas variedades viníferas Bobal e 

Temprani11o , extraíram os pigmentos como no trabalho anterior 

D!AZ et alii (1975.b), e verificaram que o suco da variedade 

Bobal contem 544 mg/1 de antocianinas totais, e o da 1Tempra

nillo 1 , 520 mg/1 , expressos em malvidina-3-monoglicosídeo. 

BISSON e RIBEREAU-GAYON (1978) determinaram os 

teores de antocianinas em variedades de uvas viniferas, prov� 

nientes de duas regiões, Marseillam-P1age e Cosne-sur-Loire. 

As variedades foram: Pinot , Gamay , Côt , Merlot e Cabernet 

Franc , constatando os seguintes teores: (Tabela 3): 



TABELA 3 - Teor de antocianinas em variedades viniferas 
(BISSON e RIBEREAU-GAY0N, 1978) 

Marsei11an-Plage 

Variedades 

Pi not 19331 

Gamay 23026 
Cot 32711 

Merlot 32602 

e. Franc 32406

Concentracão 
Antocianinas 

(mg/kg) 

543 

952 

l. 258,2

844
702

Cosne-sur-Loire 

Variedades 

Pinot 158 
Gamay 23026 

Cot I 

Merlot 7 

e. Franc 9

Concentração 
Antocianinas 

(mg/kg) 

579 

677 

914 
730 

610 
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Pelos resultados obtidos, os autores constata

ram que as condições do meio onde a variedade ê cultivada, in 

flui no teor das antocianinas. Em climas pouco favorãveis a 

maturação, os teores de antocianinas são deficientes. 

A H P L C (cromatografia liquida de alta pre� 

são) foi utilizada por WULF e NAGEL (1978), na separação dos 

pigmentos da variedade vinifera Cabernet-Sauvignon. As anto 

cianinas identificadas foram: cinco monoglicosideos, acilados 

com ãcido p-cumãrico e malvidina-3-monoglicosideo acilada com 

ãcido cafeico. A antocianina malvidina-3-monoglicosideo foi 

responsãvel por 70% do total dos pigmentos. 
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2.2,2 - VARIEDADES AMERICANAS 

A matéria corante das variedades Norton (V. 

aestivalis x V. labrusca) , Concord (V. labrusca) e Clinton 

foi pesquisada por ANDERSON (1923) e ANDERSON e NABENHAUER 

(1924). As antocianinas encontradas nessas variedades foram 

idênticas, e sua composição semelhante ã enina, mas diferiam 

desta quando em reação com cloreto férrico, desenvolvendo uma 

intensa coloracão azul, como encontrado por Willstater e Zol

linger (1915 -1916), citados por SINGLETON e ESAU (1969), em 

antocianinas obtidas de Vitis riparia. As antocianinas dife 

riam daquelas pela baixa porcentagem de grupos metoxilos, ou 

seja, a enina das V. vinifera continha dois grupos metoxilos, 

enquanto que as isoladas possuem apenas um. Um outro pigmen

to era idêntico ã enina, em composição e coloração, em clore

to ferrice. Pela hidrólise ãcida dos pigmentos foi identifi-

_cado o açúcar como sendo glicose. A matéria corante consiste 

principalmente de monoglicosídeos cuja fórmula e c
23

H
25o12cl,

porem, evidenciou-se uma pequena quantidade de diglicosideos. 

A variedade Ives foi classificada como uma V. 

labrusca , com uma possível mistura de V. aestivalis. Os 

pigmentos dessa variedade são semelhantes aos encontrados na 

variedade Concord (V. labrusca). Foram identificados 3 -mono 

glicosídeo de dimetoxi-delfinidina, monoglicosídeo de mono-m� 

toxi-delfinidina e algum derivado de ãcido p-hidroxicinâmico. 

A prova de que essa variedade era uma v. labrusca foi o apar� 
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cimento da coloração azul escura devido a reaçao dos glicosí

deos com cloreto férrico, SHRINER e ANDERSON (1928). 

SASTRY e TISCHER (1952) pesquisaram a natureza 

dos pigmentos solúveis em agua da variedade Concord. O pig -

mento encontrado em maior quantidade parece ter uma fÕrmula 

c23H25o12cl , indicando ser malvidina-3-monoglicosídeo. O a

çúcar presente e a glicose. Outros pigmentos monoglicosideos 

e diglicosídeos foram verificados. As três bandas cromatogrf 

ficas foram identificadas como: diglicosídeos, a mais baixa; 

monoglicosideos, a intermediaria; e a ultima, parece ser de� 

çúcares livres de antocianidinas. A coloração da banda de di 

glicosideos parece ser mais azul, enquanto que as do monogli

cosideos, mais vermelha. 

INGALSBE et alii (1963), constataram a presen

ça de 14 antocianinas na variedade Concord (V. Zabrusca}. Os 

pigmentos encontrados em maiores quantidades foram: delfini

dina e cianidina-3-monoglicosideo e seus êsteres, e pequena 

quantidade de malvidina e peonidina. Também verificou-se a 

presença de antocianinas aciladas. 

CLORE et alii (1965), estudando a composição 

dos mostos da variedade Concord e Saperavi , verificaram seus 

teores de antocianinas totais como sendo de 1.100 mg/kg e 

l.280 mg/kg, respectivamente.

As características espectrofotometricas e ide� 

tificação das antocianinas da variedade Concord proveniente 

de diferentes regiões da Califõrnia foram estudadas por RICE 
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(1965), em três anos sucessivos (1961 -1962 -1963), como base 

para determinar possiveis adulterações do suco dessa varieda

de. As diferentes amostras estudadas apresentaram maior va

riação na intensidade do pigmento entre regiões, que as prov� 

ni entes de uma mesma regi ão, porem, todas aumentaram seus teo

res ate o ponto de maturação. As anãlises espectrofotometri

cas, no período de três anos, revelaram que, embora o compri

mento de onda de mãxima absorbância foi mais ou menos unifor

me entre as diferentes amostras, o seu pico mãximo variou gra� 

demente, apresentando uma transmitância entre 26,5% e 64%. 

Como resultado da variabilidade espectral e variação na inten 

sidade do pigmento entre as amostras de diferentes regiões,co� 

cluiram que pode ser detectada adulteração do suco da referi

da variedade por anãlises espectrofotometricas. Os pigmentos 

identificados por cromatografia foram: monoglicosideos de del 

finidina, petunidina, cianidina, ma 1vidina, peonidina ; mono

glicosideos acilados de cianidina, delfinidina ; diglicosídeos 

de delfinidina, petunidina, cianidina, malvidina, peonidina ; 

digilicosídeos acilados de malvidina, peonidina, delfinidina, 

e petunidina. 

MATTICK et aZii (1967} propuseram um método p� 

ra a detecção da adulteração do suco de uva 'Concord I por mis

turas de sucos de outras variedades ou extratos. A separação 

foi baseada inicialmente na solubilidade em agua. A ordem de 

desenvolvimento cromatogrãfico da origem foi monog1icosideo � 

cilado, monoglicosideo, diglicosideo acilado e diglicosideo. 
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Os vãrios componentes foram separados de acordo com sua solu

bilidade em agua. Delfinidina, a menos solúvel, foi a banda 

mais baixa, enquanto que a malvidina mais solüvel, foi a mais 

alta. Os outros componentes foram delfinidina, petunidina, 

cianidina, peonidina e malvidina. Observou-se também que qua� 

do adulterado por variedades viníferas, hã um aumento nos mo

noglicosideos e, por variedades híbridas ou outras americanas, 

aumenta monoglicosideos e diglicosídeos. 

2,2,3 - VARIEDADES HIBRIDAS

ANDERSON (1924), estudou os pigmentos das va

riedades hibridas Seibel 78 e Seibel 2044 , cristalizados co

mo picrato e convertidos a cloreto. As antocianinas identifi 

cadas correspondem a fÕrmula 

nao dando reaçao com o cloreto férrico, diferindo assim dos 

pigmentos das variedades americanas. A composição ê idêntica 

ao cloreto de enina, constituído de um ester dimetil de delfi 

nidina, porêm, com menor numero de radicais metoxilos. Foi 

observada a presença de algum êster monometil de delfinidina. 

O açücar identificado foi a glicose. 

Os pigmentos da variedade Izabe11a um híbrido 

Vitis labrusca e Vitis vinifera , foram identificador por AN

DERSON e NABENHAUER (1926). As antocianinas foram extraidas 
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como picrato. Verificou-se que o pigmento que ocorre nessa 

variedade ê idêntico ao encontrado na variedade 1

1 Seibel 11

, e a 

enina das variedades europêias, porem, jã se verificou a pre

sença de algum diglicosídeo. A composição do glicosídeo foi 

determinada como 

C23H25012Cl + 4 . H20 .

O pigmento nao dã reação de cloreto fêrrico, diferindo neste 

aspecto das variedades americanas Concord , Norton e Clinton. 

A diferença entre as antocianinas que ocorrem 

numa variedade americana pura, e os híbridos 'Seibel 1
, ê devl 

do a maior porcentagem dos grupos metoxilos nos pigmentos iso 

lados nas variedades híbridas, SHRINER e ANDERSON (1928). 

Na identificação dos pigmentos da variedade 

Hunt Muscadine, um híbrido do Sul dos Estados Unidos, BROWN 

(1940), verificou que seu pigmento diferia dos encontrados em 

Vitis vinifera e Vi�is Zabrusca. O pigmento então isolado 

foi identificado como sendo 3,5-diglicosideo de 3-o-metil del 

finidina, chamado de muscadina. O pigmento isolado desenvol

ve uma coloração violeta com o cloreto férrico. O açúcar foi 

identificado como glicose. 

As antocianinas da variedade híbrida Rubired , 

proveniente de vinhedos da Califõrnia, foram estudadas por 

SMITH e LUH (1965). O açúcar identificado apõs hidrólise ã

cida foi a glicose, estando ligados na posição 3 e 3,5-digli

cosideo. Os pigmentos foram identificados pelo valor de seus 

Rf. Na ordem decrescente de concentração, os pigmentos foram: 
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malvidina-3,5-diglicosídeo, peonidina-3-monoglicosídeo, delfl 

nidina-3-monoglicosídeo, petunidina-3-monoglicosideo, delfinl 

dina-3,5-diglicosideo, petunidina-3-monoglicosideo, petunidi

na-3,5-diglicosideo, malvidina-3,5-diglicosideo acilada com 

p-cumãrico, malvidina-3-monglicosídeo acilada com ãcido p-cu

mãrico, peonidina-3-monoglicosideo acilada com p-cumãrico e 

delfinidina-3,5-diglicosideo. 

CHEN e LUH (1967), estudaran os pigmentos da v� 

riedade híbrida Royalty (V. vinifera , V. riparia e V. rupes

tris) proveniente de vinhedos da Califõrnia. As antocianinas 

identificadas foram malvidina-3,5-diglicosideo, malvidina-3,5 

-diglicosideo acilada com ãcido p-cumãrico, malvidina-3-mono

glicosideo acilada com ãcido p-cumãrico, malvidina-3-monogli

cosideo, peonidina-3-monoglicosídeo acilada com ãcido p-cumã

rico, peonidina-3,5-diglicosideo acilada com ãcido p-cumãrico, 

peonidina-3,5-diglicosideo, malvidina-3,5-diglicosideo acila

da com ãcido cafeico. Outros pigmentos não puderam ser iden

tificados devido a sua baixa concentração. O açúcar foi ide� 

tificado como glicose. Os ãcidos ligados aos açucares foram 

ãcido p-cumãrico e cafeico. 

PUISSANT e LEON (1967), avaliaram a matéria c� 

rante da variedade híbrida Bacco , cultivada em Anjou. O to

toal de antocianinas encontrado foi 2.000 mg/kg, consideran -

do-a como uma variedade muito tinta. 

As antocianinas das variedades híbridas Edo e 

Senorito foram estimadas por DTAZ et alii (1975.a,c). Os pii 
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mentos dessas duas variedades foram identificadas como: mal

vidina-3-monoglicosideo, peonidina-3-monoglicosideo e petuni

dina-3-monoglicosideo, alêm de 3,5-diglicosideo de malvidina, 

e peonidina. Na anãlise quantitativa dos pigmentos totais v� 

rificou-se que a concentração na variedade Edo foi de 604,4 

mg/1 de antocianinas monoglicosideo e 513 mg/1 de antocianinas 

diglicosídeo. A variedade Senorito apresentou os valores 

254,8 mg/1 para os monoglicosideos e 447 mg/1 para os digli

cosideos. As concentrações das antocianinas monoglicosideo fo 

ram expressas em malvidina-3-monoglicosideo e, para as digli

cosideo, como malvidina-3,5-diglicosideo. 



42. 

3 - MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 - MATERIAL 

O material utilizado na execuçao do presente 

trabalho constituiu-se de diferentes variedades de uvas cole

tadas durante o vindima de 1979 , na região vitivinicola de 

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. 

3,1,l - MATÉRIA PRIMA 

As matérias-primas utilizadas foram variedades 

de uvas tintas, divididas em grupos, ou seja, viniferas, (Vi

tis vinifera), americanas e hibridas. 

A distribuição por grupos foi a seguinte: 
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Variedades viniferas: 

Bonarda ; Merlot ; Barbera D'Asti ; Gamay Beaujolais ; 

Cabernet Franc ; Canaiolo e Pinot Noir. 

Variedades americanas: 

Isabel ; Concord ; Bord6 e Herbemont. 

Variedades híbridas: 

Seibel 2 ; Seibel 10096 e Seibel 5455. 

3,1.2 - Mosros 

Os mostos foram obtidos pela prensagem das uvas 

apos sua retirada dos cachos, conforme descrito em 3.2.2. 

3.2 - MÉTODOS 

3,2.1 - MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

As amostras foram coletadas em yinhedos indus

triais, onde se procurou condições semelhantes de cultivo, so 

lo e clima. 

A amostragem foi efetuada ao acaso, tomando-se 

cinco amostras de três cachos de cada variedade, totalizando 

quinze cachos por variedade. Sendo quatorze as variedades e� 

tudadas, o número total de amostras analisadas foi setenta. 
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Apõs a coleta de três cachos, que constituía� 

ma amostra, eles foram lavados, secos, acondicionados em sacos 

plãsticos, identificados e armazenados ã temperatura de - 20
°

c.

3,2,2 - PREPARO DA MATERIA-PRIMA E OBTENÇAO DO MOSTO 

As uvas, apõs o descongelamento, foram retira

das dos respectivos cachos, quando se procedeu a obtenção de 

dois mostos. O primeiro,destinado as anãlises do Brix refra

tometricos e acidez total, foi obtido pela compressão manual 

das amostras em sacos plãsticos e, o segundo pela maceração,a 

70
°

c , · · t por cinco m1nu os. Em seguida foi efetuada a prensa -

gem em prensa 11 Carven 11 a 6.000 libras, clarificação por adi

çao de enzimas pecticas comerciais 1

1 FILL 11

, na proporçao de 

0,03 - 0,05% , a temperatura de 35
°

c , por quatro horas, e fil 

trado ã vãcuo em funil 11 Buchner 11

, obtendo-se assim um 

clarificado. 

3.2,3 - MÉTODOS ANALITICOS 

mosto 

As anãlises efetuadas durante o desenvolvimen

to do trabalho, para todas as variedades, foram as que se en

contram citadas em sequência: 
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3.2.3.l - Brix refratometrico 

Utilizando-se o refratômetro Bausch e Lomb , 

modelo Abbe de laboratõrio. 

3.2.3.2 - Acidez total 

Avaliada pelo metodo proposto pelo Minsterio da 

Agricultura, expressa em meq de NAOH N/10 por litro de mosto 

(TOLEDO, 1960). 

3.2.3.3 - Concentração total das antociaminas 

a - Preparo do extrato antociânico I 

O preparo do extrato foi realizado tomando-se 

25 ml ·do mosto clarificado e filtrado, precipitando-se as an

tocianinas pela adição de 10 ml de acetato de chumbo neutro a 

10% e ajustando-se o pH a 8,0 - 8,5 com hidróxido de sõdio. 

O precipitado formado foi lavado com 10 ml de 

agua destilada, por três vezes, metanol e acetona, centrifu 

gando-se a 3.000 rpm por dez minutos, após cada lavagem, a se 

guir foi seco a vãcuo (37 ° C) e os pigmentos extraídos com a 

mistura metanol a 50% e solução de ãcido clorídrico 4 N , em 

sucessivas extrações. A solução obtida foi centrifugada a 

3.000 rpm por dez minutos, obtendo-se sobrenadante que, concen 
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trado a vacuo a 37° c , foi reduzido ao volume de 5 ml. A se

guir, completou-se o volume a 10 ml com etanol a 96° GL ob

tendo-se assim o extrato para análise. 

b - Preparo das placas para cromatografia 

Como suporte utilizou-se sílica-gel (tipo 60, 

Merck), misturando-se 35 a 37 g de silica em 75 a 80 ml de a

gua; agitando-se ate obter uma mistura homogênea, que foi a

plicada sobre cinco placas de 20 x 20 cm. A espessura da ca 

mada utilizada foi de 0,50 mm. 

As placas, a seguir, foram secas a temperatura 

ambiente por uma hora, e ativadas a 110° c , por trinta minu

tos, sendo apõs resfriadas e colocadas em dessecador, sendo u 

tilizadas apõs 72 horas. 

c - Separação cromatogrãfica das antqcianinas monogli

cosideo e diglicosideo 

A separação efetuou-se aplicando-se 0,4 ml do 

extrato antociânico 1 , em faixas de 12 - 13 cm de comprimento 

e largura de 3 - 4 mm , sobre a placa de sil ica-gel. 

O solvente utilizado foi uma mistura de âlcool 

amilico normal - ãcido acetico-ãgua , na proporçao 4: 15: 1 , 

e o desenvolvimento foi por cinco horas. 



d - Identificação dos antocianinas monoglicosídeo e 

diglicosideo 

4 7. 

Os pigmentos separados no desenvolvimento dos 

cromatogramas foram observados a luz ultravioleta (365 nm). 

A banda inferior correspondente aos pigmentos 3,5-diglicosí -

deo apresenta uma coloração roxa - laranja e fluorescência ca-

racterística. A banda superior, relativa aos pigmentos 3-mo 

noglucosídeos, não apresenta a fluorescência. 

A presença das antocianinas 3,5-diglicosídeo 

manifesta-se mais claramente, pulverizando-se a placa com o 

reativo de Dorier e Verelle, modificado por D!AZ et alii

(1975.b), composto de etanol 96% ; nitrato de sõdio 2% ; ãci

do clorídrico 0,2 N e amoníaco 10% , na proporção 50: 40: 9: l. 

Na luz ultra-violeta a banda relativa ao 3,5-diglicosídeo, de 

senvolve uma fluorescência verde. 

e - Obtenção dos extratos das antocianinas monogli

cosideo e diglicosídeo 

Realizada a identificação dos pigmentos, sepa

raram-se com espãtula, as zonas correspondentes aos monoglic� 

sídeos e diglicosideos, raspando-as separadamente. 

Os pôs obtidos são tratados com a mistura eta

nol 99,5% e ãcido clorídrico 2 N (90: 10) durante três horas. 
li 

O resíduo sõlido e separado por filtração em Buchner. O fil-

trado e concentrado a vãcuo ate 5 m1, protegidos da luz, com

pletando-se o volume a 10 ml com etanol 96%. 



f - Determinação da concentração das antocianinas 

rnonoglicosídeo e diglicosideo 

48. 

Torna-se l ml dos extratos de monoglicosideos e 

diglicosideos, e completa-se o volume a 10 rnl com ãcido clorf 

drico 0,1 N (pH = 1,0), efetuando-se a leitura das absorbân -

cias a 520 nm, em espectrofotômetro Colernann Junior II, as 

quais foram utilizadas nos cãlculos da concentração. 

3,3 - CÁLCULO DA CONCENTRAÇÃO DAS ANTOCIANINAS MoNO
GLICOSÍDEO, DIGLICOSÍDEO E TOTAIS 

Com os dados obtidos da leitura da absorbância 

das amostras, efetuou-se a determinação quantitativa das anto 

cianinas monoglicosídeo e diglicosídeo, expressas em malvidi-

na - 3-monoglicosideo e rnalvidina - 3,5-diglicosídeo, 

NIKETIC-ALEKSIC e HRAZDINA (1972). 

Absorbância 
Concentração (g/1) = X p M X f 

onde: 

segundo 

E = absorbância molar da malvidina-3-monoglicosideo 

(28.000) ou malvidina-3,5-diglicosídeo (37.700); 

P M = peso molecular da malvidina-3-monoglicosídeo (529) 

ou malvidina-3,5-diglicosideo (691); 

f = fator de diluição da amostra. 



49. 

A concentração de antocianínas totais (mg/1) , 

foi obtida pela somatõria das frações de antocianinas-3-mono

g1icosídeo e antocianinas 3,5-diglícosídeo. 

3,4 - MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

Os mêtodos estatísticos utilizados na análise 

dos dados obtidos em 4.3 , obedeceram os seguintes esquemas: 

3,4,l - ANÁLISE DA VARIÂNCIA 

Para a interpretação dos dados, utilizou-se de 

anãlise de variância paramétrica, segundo esquema de experi

mento inteiramente casualizado, segundo GOMES (1977), o qual 

obedeceu o seguinte modelo estatístico: 

a - Variedade vinífera 

Causa de Variação 

Variedades 

Resíduo 

Total 

G. L.

6 

28 

34 



b - Variedades americanas 

Causa de Variação 

Variedades 

Resíduo 

Total 

c - Variedades híbridas 

Causa de Variação 

Variedades 

Resíduo 

Total 

3,4,2 - TESTE DE TUKEY 

G. L.

3 

16 

19 

G. L.

2 

1 2 

14 

50. 

Este teste foi empregado ao nível de 5% de pr� 

babilidade, para comparação das medias, segundo indicação de 

GOMES (1977). 
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4 - RESULTADOS OBTIDOS 

a - Os cromatogramas de separaçao das antocianinas refe 

rentes as variedades viníferas, americanas e híbri

das encontram-se nas Figuras l , 2 e 3. 

b - Os resultados obtidos através dos métodos analíti -

cos para a concentração das antocianinas 3-monogli

cosideo, antocianinas 3,5-diglicosídeo e total, en

contram-se nas Ta bel as 4 , 5 , 6 e 7. 

e - Os resultados obtidos para a anãl�se da variãncia 

("Teste F") e os coeficientes de variação encontram

se na Tabela 8. 

d - A comparação das medias dos teores de antocianinas 

das variedades pelo "Teste de Tukey 11 estã 

nas Tabelas 9 , 10 e 11. 

contida 
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e - Com os dados medios da concentração de antocianinas 

3-monoglicosídeo , 3,5-diglicosídeo e total das va

riedades, foram traçados os grãficos das Figuras 4, 

5 e 6. 
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antocianinas 
3-monoglicosídeo

antocianinas 
3,5-diglicosídeo 

FIGURA l - Croma tograma de separaça o das anto cianinas 

das vari edades vin íferas 

l - Bonarda 
2 - Merlo t 
3 - Barbera D'Ast i 
4 - Gamay Be aujola is 

5 - Ca berne t Franc 
6 - Cana iolo 
7 - Pino t No ir 
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antocianinas 
3-monoglicosídeo

antocianinas 
3,5-diglicosídeo 

FIGURA 2 - Cr omatograma de separaça o das antocian inas 

das variedades amer i canas 

l - Isabel

2 - Con cord 

3 Bordô 

4 - Herbemont 

54.
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antocianinas 
3-mon oglicosídeo

· . antoci ani nas
3,5-diglicosídeo

FIGURA 3 - Cr omatograma de separação das antociani nas 

das vari edades híbridas 

l - Seibel 2

2 - Seibel 10096

3 - Seibel 5455

55.
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TABELA 4 Resultados obtidos para Brix, Acidez total, An

tocianinas 3-monoglicosídeo, 3,5-diglicosídeo, 

e totais para as variedades viníferas 

Concentração de Antocianinas 
Acidez Totais Brix 
total 3-monoglicosideo 3,5-diglicosídeo mg/t Vanedddes Local do 
{meq/t de mosto de mosto Absor- mg/t de Absor- mg/.t de mosto 

bância mosto bância mosto 

18,5 156 0,27572 520,9 520,9 
18,0 159 0,26201 495,0 495,0 

Bonarda S. Valentin 18,1 157 0,26360 498,0 498,0 
18,3 157 0,26440 499,5 499,5 
18,4 156 0,27084 511,7 511 ,7 

19,8 118 0,37572 709,8 709,8 

Linha 
19,5 119 0,36552 690,6 690,6 

Mer1ot Leopoldina 
19,5 119 0,36653 692,5 692,5 
19,7 llE 0,37469 707 ,9 707,9 
19,7 118 0,36051 681,1 681, 1 

16,5 109 0,31247 590,3 590,3 

Barbera 
16,5 108 0,31876 602,2 602,2 

S. Va1entin 18,1 94 0,34486 651,5 651,5 
O'Asti 17 ,7 96 0,32239 609,1 609, 1 

20,0 97 0,36653 692,5 692,5 

20,5 96 0,31785 600,5 600,5 

Gamay 
21,0 94 0,32698 617 ,8 617,8 

Embrapa 18,0 97 0,27084 511 ,7 511 ,7 
Beaujolais 19 ,2 97 0,28400 536,6 536,6 

19 ,8 96 0,29243 552,5 552,5 

19,8 80 0,37059 700,2 700,2 

Cabernet 19,E 83 0,37572 709,8 709,8 
Embrapa 20,0 80 0,38616 729,6 729,6 

Franc 
19 ,o 86 0,32514 614,3 614 ,3 
19, 1 86 0,33442 631,8 631,8 

15,0 114 0,25415 480,2 480,2 
16,8 110 0,273<!7 516,3 516,3 

Cana1olo S. Valentln 15,0 120 0,26440 499,5 499,5 
17 ,G 98 0,27572 520,9 520,9 
16,5 10,9 0,25964 490,5 490,5 

18,9 116 0,43180 815,8 815,8 
17 ,4 120 O ,33348 630,0 630,0 

Pinot Noir Embrapa 20,1 110 0,44010 831,5 831,5 
18, l 117 0,37670 711,8 711,8 

19 ,7 113 0,44010 831,5 831,5 

(.) Expresso em malvidina-3-monoglicosidi o  

(**) Não detectad o  
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TABELA 5 - Resultados obtidos para Brix, Acidez total, An

tocianinas 3-monoglicosfdeo, 3,5-diglicosfdeo, 

e totais para as variedades americanas 

Concentroçâo de Antocianinas **' 

Acidez Totais 
fíri" tota1 3-monog1icosidec

. 

3,5-diglicosideo 
** 

mg/1.. Variedades local do 
mosto {meqU de 

de mosto Absor- mgh de Absor- mg/! de mosto 
bância most0 bância mosto 

15,8 54 0,36653 692,5 O, 16558 303,5 996,0 

16,6 52 0,40230 760, 1 0,23433 429 ,5 1.189,6 

lsabel Embrapa 16,9 50 0,37675 711,o 0,16628 304,7 1.016,5 

16,4 52 0,36251 684,9 0,13%6 256,0 940,9 

17,l 50 0,44010 831,5 0,20761 380,5 l.212,0

18, 1 34 O ,42370 800,5 0,22475 411,9 1.212,4 

16,0 38 0,32790 619,5 0,17005 311,7 931,Z 

Concord Linha 19 ,o 32 0,45470 858, 1 0,20066 367,8 1.225,9 
Leopoldina 19,6 30 0,47500 897 .� º· 18243 334,4 1. 231 ,8 

)C,4 34 0,41340 781,0 0,17328 317 ,6 1.098,6

16, 1 80 0,38195 721,6 0,15366 281,6 l.003 ,2

15,4 84 0,33442 631 ,e 0,17653 323,6 955,4

Borctô S. Valentin 14,0 91 0,31695 598,& o, 13668 250,5 849,3

17,8 76 0,42020 793,9 0,16685 305,8 1.099,7 

16,3 78 0,41120 776,9 0,17653 323,6 1.100,5 

19,3 79 O ,31158 589,7 º· 17914 328,3 918,0 

21,0 74 O ,36552 690,t D,17070 312,9 1.003 ,5 

Heroemont s. Valentin 18,0 85 0,32514 614,3 o, 14086 258,2 872,5 

17 ,4 96 0,30277 572 ,o 0,12843 235,4 807,4 

18,6 83 0,29671 560,6 O, 13430 246,2 806,8 

(*) Expresso em malvidina-3-monoglicosiàeo 

(**) Expresso em malvidina-3,5-diglicosideo 

(***) Somatõria das antocianinas 3-rnono9licos1deo e 3,5-diglicosideo 
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TABELA 6 - Resultados obtidos para Brix, Acidez total, An

tocianinas 3-monoglicosideo, 3,5-diglicosideo, 

e totais para as variedades híbridas 

Variedades 

Seibel 2 

Seibel 10096 

Seibel 5455 

(. ) 

( .. ) 

Concentração de Antocianinas 
Acidez 

Brix total 3-monoglicosideo
Local do 

mosto (meq/l 
de mosto Absor-

bância 

17 ·º 120 0,23657 

17 ,7 118 0,25885 

S. Valentín 18,0 115 0,25493 

17 ,4 118 0,22768 

17,0 129 0,23210 

17 )� 112 O, 16431 

18,G !09 0,20761 

S. Valentín b,O 121 0,18442 

lb,v l 14 o, 13077 

17 ,3 113 0,15490 

16 ,9 123 º· 17070 

15,0 132 º· 15490 

S. Valentin 17 ,o 119 0,17070 

17, 1 119 0,20066 

18,0 100 0,20691 

EApress.u em 1nctl\.1J1Hd-J-monog11coslcteo 

bpresso em n..il,,díiio-3,�-díglicosídeo 

mg/l de 
mosto 

446,9 

389,0 

481,6 

430 ,2 

438,5 

310,4 
392,2 

348,4 

247, 1 

292,7 

322,5 

292,7 

322,5 

379, 1 

390,9 

3,5-diglicosideo 
** 

Absor- mg/l de 
bância mosto 

0,12494 229,0 

º· 11464 210, 1 

0,15366 281,6 

0,18442 338,0 

0,09583 175 ,6 

0,13136 240,8 

0,15428 282,7 

0,10073 184 ,6 

o, 11691 214 ,3 

O, 14026 257,0 

o, 14146 259 ,3 

0,13608 249 ,4 

O, 16368 300,0 

º· 18111 331,9 

0,20621 378,0 

( ..- ";t.) S-omatõriJ das Jnlu1...lD:ri1na:'.'la J-monog1icoslct�v t" ; i :.-J1g11,:11:.Íd t: O 

*** 

Totah 
mgU 
de 

mosto 

675,9 

699,l 

763,2 

768,2 

614, 1 

551 ,2 

674 ,9 

533,0 

461 ,4 

549,7 

581,8 

542, 1 

622.�

711,0

768,9
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TABELA 7 - Porcentagens de 3-monoglicosideo e 3,5-diglico

sideo na concentração total de Antocianinas 

Variedades 

viniferas: 

B onarda 

Merl ot 

Barbera D 1 Ast 

Gamay Beaujolais 

Cabernet Franc 

Canaiol o 

Pin ot Nair 

americanas: 

Isabel 

C oncord 

Bordô 

Herbemont 

hibridas: 

Seibel 2 

Seibel 10096 

Seibel 5455 

3-monoglicosideo
(%) 

l 00

100 

100 

l 00

100 

100 

1 00 

68, 7 

,69,4 

70,3 

68,6 

64,9 

57,4 

52,9 

3,5-diglicosideo 
(%) 

31 , 3 

30,6 

29,7 

31 , 4 

35,1 

42,6 

4 7 , 1 
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TABELA 9 - C omparação das mêd ias de an t oc ian i nas 3-monogl i 

c osídeo, 3,5 -d igl icosídeo e totais para as va

r iedade s vi n ife ras, pe lo Te s te de T uke y 

Antoc ian inas 

Variedades 3-monogl ico- 3,5-digl ico-
Totais sideo sideo 
(mg/l) 

s (m) 
(mg/l) (mg/l) 

Pinot Noir 764,12 764,12 40,40 

Me r lot 696,38 696 ,38 5,46 

Cabe r ne t  Franc 677, 14 677, 14 22 ,81 

Bar be ra 629,12 629,12 18,95 

Gamay Beaujolais 563,82 563,82 19 ,86 

Bonarda 505,02 505,02 4,89 

Canaiolo 501,48 501 ,48 7,68 
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5 - DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

De acordo com os dados fornecidos pelas deter

minações físicas, químicas, pelos cálculos tecnológicos e pe

la interpretação estatística, evidenciaram-se as seguintes ob 

servações, ã guisa de discussão: 

5,1 - VARIEDADES VINIFERAS 

Sabe-se que o teor de antocianinas nas uvas e 

um dos fatores determinantes na qualidade do vinho (RIBEREAU

GAYON, 1959 ; SEGAL e ORANESCU, 1978), como a adstringência, 

11 bouquet 11 e cor (RANKINE et alii, 1958). 

Ainda, a seleção de variedades procedentes de 

diferentes especies, pode ser efetuada pela identificação das 

antocianinas (RIBEREAU-GAYON, 1953 ; RIBEREAU-GAYON et alii, 

1955 ; FEDUSCHY, 1972 ; BERGERET, 1961). 
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Os dados contidos na Tabela 4 mostram os resul 

tados obtidos para as antocianinas totais e 3-monoglicosídeo 

no mosto de uva. A anãlise da variância (Tabela 8) destes d� 

dos evidenciou uma significância entre as diferentes varieda

des ao nível de 5% de probabilidade. Os mesmos resultados fo 

ram comprovados pelo "Teste de Tukey 11

, como pode ser visto na 

Tabela 9 , de comparação das diferentes variedades quanto ao 

teor medio de antocianinas. A Figura 4 dã uma indicação do 

teor médio de antocianinas 3-monoglicosídeo das diferentes va 

riedades. 

Dentro das condições do trabalho, a variedade 

que apresentou maior teor médio de antocianina total foi a 

1 Pinot Noir 1 

, 764,12 mg/1 , e a de menor concentração foi a 

1Canaiolo 1 

, 501,49 mg/1 , como se observa na Tabela 9. Es-

ses dados podem dar uma indicação da intensidade de coloração 

do vinho elaborado com estas variedades, quando observadas as 

mesmas condições de vinificação, como se refere 

LEON, 1967 e DIAZ et alii, 1975.b. 

PUISSANT e 

As variedades estudadas apresentaram na compo-

s1çao dos seus mostos somente antocianinas 3-monoglicosídeo, 

indicando que as mesmas pertencem� espécie V. vinifera, vis

to que esta característica lhe e específica (LEVY et alii , 

1931 ; ROBINSON e ROBINSON, 1932 ; RIBÉREAU-GAYON, 1953 ; ST� 

SUNAS, 1956 ; RANKINE et alii, i958 ; ALBACH et alii, 1959 ; 

BERGERET, 1961 ; ALBACH et alii, 1963 ; AKIYOSHI et alii., 1963; 

SOMAATMADJA e POWERS, 1963 ; ALBACH ct alii, 1965 ; KOEPPEN e 
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BASSON, 1966; ROBINSON et alii, 1966; SOMERS, 1966 PUIS -

SANr' e LE'.ON, 1967 ; BOUBALS et aZ ii, 1968 ; CONRADIE e NEE -

THLING, 1968 LIAO e LUH, 1970 ; MARTINitRE e RIBEREAU-GAYON, 

1973 ; PHILIP, 1974 SAKELLARIADES e LUH, 1974 ; DTAZ et aZii,

1975.b ; DIAZ et alii, 1976 ; BISSON e RIBEREAU-GAYON, 1978 ; 

WULF e NAGEL, 1978), como se observa no cromatograma de sepa

ração das antocianinas destas variedades na Figura 1. 

A separação cromatogrãfica das antocianinas , 

das diferentes variedades de uva, podera ser utilizada para a 

seleção clonal, visando o potencial de cor, e a caracterização 

das variedades (STASUNAS, 1956 ; RANKINE et alii, 1958 .; BOU

BALS et alii, 1968). 

Dentre as variedades de uvas· tintas cultivadas 

muitas ainda não se apresentam be m caracterizadas, recebendo 

a mesma variedade diferentes denominações. A identificação 

das antocianinas das variedades de uva poderã constituir-se em 

um meio para a sua caracterização, estudo este a ser desenvol 

vida p�steriormente. 

Os dados referentes a Brix e acidez total, con 
. -

tidos na Tabela 4 , indicam que as variedades se encontravam 

maduras. 

5.2 - VARIEDADES AMERICANAS 

As variedades americanas têm como caracter1sti 

ca, além da presença de antocianinas 3- monoglicosideo, as an-
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tocianinas 3,5-dig1icosídeo (SASTRY e TISCHER, 1952 , INGALSBE 

et alii, 1963 ; RICE, 1965 ; MATTICK et alii, 1967) , resulta 

dos esses também encontrados nas variedades estudadas ; Con

cord , Isabel , Bordô e Herbemont , como se observa no croma

tograma de separação das antocianinas 3-monoglicosideos e 

3,5-diglicosideo, na Figura 2. 

As variedades americanas, destinadas ã produ -

çao de sucos, conferem aos mesmos qualidades distintas. Os su 

cos dessas variedades podem ser identificados pelo conhecime� 

to das suas antocianinas, pois a composição das mesmas quanto 

aos pigmentos antociânicos são diferentes, possibilitando as

sim a detecção de adulterações quando da mistura do suco das 

diferentes variedades ou extratos (RICE, 1965 ; MATTICK et

alii, 1967). Essa identificação poderã servir de base para a 

elaboração de normas para sucos e para o controle dos sucos ex 

portados. A presença dos pigmentos diglicosídeos confere ao 

suco maior estabilidade �e cor e sabor, quando sujeitos a tr! 

tamentos térmicos (PONTIN G  et alii, 1960 ; DTAZ et alii, 1976; 

FLORA, 1976). As antocianinas 3,5-diglicosideo também confe

rem aos mostos uma coloração azulada, a qual ê apreciada para 

os sucos e indesejãve1 aos vinhos. 

Os resultados obtidos da determinação quantit! 

tiva dos antocianinas 3-monoglicosideo em mostos das varieda

des americanas estudadas, podem ser verificados na Tabela 5 

Pela anãlise da variância (Tabela 8) desses resultados, yeri-

ficou-se uma diferença significativa na concentração desses 
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pigmentos entre as variedades, ao nível de 5% de probabilida

de. Esses resultados foram comprovados pelo "Teste de Tukey" 

(Tabela 10) de comparação das medias. A Figura 5 mostra o 

comportamento das diferentes variedades quanto aos teores me

dios. 

As variedades Concord , Isabel e Bordô nao di

feriram significativamente entre si com relação a aquele ca

rãter, o mesmo se verificando entre a 'Isabel' , 'Bordô' e 

'Herbemont' , porem, a variedade Concord diferiu da 'Herbe

mont' , porem, a variedade Concord diferiu da 'Herbernont', co 

mo se observa na Tabela 10. 

Nas condições do trabalho, a variedade Concord 

apresentou a maior concentração de antocianinas 3-monoglicosf 

deo, 791 ,30 rng/1 , enquanto a I Herbernont 1
, 605 ,44 rng/1 , se� 

do esta a de menor teor observado, como indica a Tabela 10. 

Quando se aplicou a anãlise de variância aos 

dados obtidos para as antocianinas 3,5-diglicosideo dessas v� 

riedades, não se observou uma relação significativa. O mesmo 

foi evidenciado pelo "Teste de Tukey 11 (Tabela 10). 

Pela anãlise da variância (Tabela 8) as varie

dades americanas mostraram urna diferença significa�iva a 5%, 

quanto ao teor de antocianinas totais, o que ficou comprovado 

pelo "Teste de Tukey" (Tabela 10), considerando-se a média 

dos resultados obtidos. As diferentes concentrações 

das variedades podem ser observadas na Figura 5. 

medias 
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As variedades Concord , Isabel e Bordô nao di-

feriram significativamente entre 

se comparou as variedades Isabel 

si, o mesmo ocorrendo quando 

, Bordô e Herbemont , quanto 

ao teor de antocianina total. Entretanto, as variedades Con

cord e Herbemont diferiram entre si ao nível de 5% , como evi 

dencia a Tabela 10 , de comparação de medias. 

Segundo aquela tabela, a maior concentração de 

antocianinas, dentro das condições do trabalho, foi verifica

do na variedade Concord, 1.139,98 mg/1 , enquanto que na 1 Her 

bemont 1 foi de 881,64 mg/1. Observou-se visualmente que a 

variedade Concord apresentou um mosto de coloração vermelha es 

cura, tendendo ao violeta, enquanto que na 1 Herbemont 1 a colo 

raçao observada foi a menos intensa. 

As variedades americanas apresentaram um por

centual de antocianinas 3-monoglicosideo, em relação ao teor 

de antocianinas totais, variãvel de 68,6 a 70,3% , enquanto 

que, para os diglicos'ídeos, a variação foi de 29,7% a 31,4%. 

Os dados sobre a maturação das variedades estu 

dadas, referentes a Brix e acidez total, são encontrados na 

Tabela 5 , indicando que elas se encontravam maduras. 

5,3 - VARIEDADES HÍBRIDAS 

As variedades de uvas híbridas, embora nao Pº! 

suindo as qualidades das uvas viníferas, como "bouquet" e co-
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1oração, podem ser utilizadas para a elaboração de vinhos de 

inferior qualidade (RIBEREAU-GAYON, 1959) . 

A concentração das antocianinas 3-monoglicosí

deo nas variedades híbridas estudadas são mostradas na Tabe

la 6 . Na analise da variância desses resultados (Tabela 8), 

verificou-se uma diferença significativa entre as diferentes 

variedades ao nível de 5% de probabilidade, resultados estes 

comprovados pelo "Teste de Tukey 11 (Tabela 11) , de comparaçao 

das medias. A Figura 6 mostra os teores medios das antociani 

nas 3-monoglicosideo. 

A variedade Seibel 2 diferiu da 1 Seibel 5455 1

, 

e da 1 Seibel 10096 1

, ao nivel de 5% pelo "Teste de Tukey 11

, 

quanto ao teor de antocianinas 3-monoglicosideo, todavia, a 

'Seibel 5455' e 1 Seibel 10096' não diferiram entre si, como 

pode ser visto na Tabela 4. 

Nas condições do presente estudo, a variedade 

Seibel 2 apresentou uma concentração de antocianinas 3-mono -

glicosídeo igual a 457,24 mg/1, sendo a que possui esse pig

mento em maior concentração, enquanto a 'Sei bel 10096 1

, com 

318, 16 mg/l , foi a de menor concentração. 

As variedades hibridas, sendo um cruzamento de 

V. vinifera com outras espécies do gênero Vitis , apresentam

como pigmentos antocianinas 3 - monoglicosideo e antocianinas 

3,5-diglicosideo. O carâter presença de diglicosideo e domi 

nante sendo transmitido aos híbridos nos cruzamentos (BOUBALS 

et alii, 1962 ; RIBEREAU-GAYON, 1968). 
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Nas variedades híbridas estudadas Seibel 2 , 

Seibel 5455 e Seibel 10096 , verificou-se aquela característi 

ca, como jã fora observado por ANDERSON, 1924 ANDERSON e 

NABENHAUER, 1926 SHRIMER e ANDERSON, 1928 ; 

1965 ; CHEN e LUH, 1967 e DTAZ et alii, 1975.c. 

SMITH e LUH , 

O c romatogr� 

ma de separação das antocianinas 3-monoglicosídeo e 3,5-digl! 

cosídeo, e mostrado na Figura 3. 

A anãlise da variância dos resultados obtidos 

para as antocianinas 3,5-diglicosideo, mostrou uma não signi-

ficância entre os valores, o que foi comprovado pelo 

de Tukey 11

• 

"Teste 

Os resultados obtidos para a concentração to

tal de antocianinas nos mostos das variedades híbridas estuda 

das, estão expressos na Tabela 6. Pela anãlise da variância 

(Tabela 8) dos dados obtidos, observou-se uma significância 

entre as diferentes variedades ao nível de 5% de probabilida

de. Estes resulta dos foram comprovados pelo "Teste de Tukey•; 

como mostra a Tabela 11. A Figura 6 , mostra as concentrações 

totais medias de antocianinas. 

As variedades Seibel 2 e Seibel 5455 nao dife

riram entre si pelo "Teste de Tukey 11

, quanto ã concentração tE_ 

tal de antocianinas, o mesmo se verificando entre a 'Seibel 

5455 1 e a 'Seibel 10096' , porem, a 1 Seibel 2' diferiu da 1Sei 

bel 10096 1 ao nível de 5% de probabilidade, como pode ser ve

rificado na Tabela 11. 
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A variedade Seibel 2 apresentou a maior concen 

tração total de antocianinas, com 704,10 mg/l , e a 1 Seibel 

10096 1 

, com 554,04 mg/1, foi a de menor concentração. 

As porcentagens de antocianinas 3-monoglicosi

deo e 3,5-diglicosideo daquelas variedades variaram, respectl 

vamente, entre 68,6 a 70,3% e 30,6 a 31,4% , como mostra a 

Tabela 7. 

Os dados de Brix e acidez total, referentes as 

variedades estudadas, são mostradas na Tabela 6. 
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6 - CONCLUSOES 

Os dados obtidos foram anaisados estatisticamen 

te e discutidos, permitindo as seguintes principais conclu -

soes: 

a - As variedades Cabernet Franc , Merlot , Pinot Noir • Ga

may Beaujolais , Bonarda • Barbera e Canaiolo nao possuem 

antocianinas 3,5-diglicosideo, confirmando pertencerem ã 

especie Vitis vinifera. 

b - As variedades americanas (Concord , Isabel , Bordô e 

Herbemont) e hibridas (Seibel 2 , Seibel 5455 e Seibel 

10096) apresentam, alem das antocianinas 3 - monoglicosi

deo, as antocianinas 3,5-diglicosideo. 
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c - A porcentagem de antocianinas 3 - monoglicosídeo e 3,5-d..:!_ 

glicosídeo em relação ao total de antocianinas 

variedades americanas variaram de 68,6 a 70,3% 

a 31,4% , respectivamente. 

para as 

e 29,7 

d - As variedades híbridas apresentaram uma porcentagem de 

antocianinas 3-monoglicosídeo e antocianinas 3,5-diglic� 

sídeo variando entre 52,9 a 64,9% e 35,l a 47,1%, res 

pectivamente. 

e - Esses resultados confirmam que as variedades pertencen -

tes a especie Vitis vinifera , possuem como característ..:!_ 

ca, a presença de antocianinas 3-monoglicosídeo, e que o 

carãter diglicosídeo das demais especies do gênero Vitis,

e transmitido aos híbridos nos cruzamentos destas com Vi

tis vinifera. 

f - O conhecimento da composição das diferentes variedades de 

uvas em antocianinas, permite a detecção de fraudes em 

vinhos, de variedades viníferas, quando da mistura das 

mesmas com variedades amer�canas ou híbridas. 
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