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Resumo 

SHINAGAWA, F. B. Avaliação da composição química de óleos brasileiros de 
semente de uva (Vitis vinífera L) e seu efeito sobre parâmetros bioquímicos e 
inflamatórios em ratos. 2015. 165 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 

O óleo de semente de uva (OSU) caracteriza-se como um importante subproduto do 
processamento agroindustrial (vinicultura) que vem recebendo destaque como fonte 
alternativa de óleos vegetais. Os componentes químicos presentes nos óleos 
vegetais sofrem influência de fatores relacionados ao cultivo e ao processamento 
industrial. Esses componentes são capazes de modular importantes funções 
fisiológicas no organismo. Este trabalho objetivou avaliar a composição química de 
OSU brasileiros e sua influência em parâmetros bioquímicos, de estresse oxidativo e 
inflamatório sérico e tecidual em ratos. Inicialmente, sete diferentes marcas de OSU 
disponíveis no mercado brasileiro foram avaliadas e comparadas em relação a dois 
processos de extração, refino e prensagem a frio. As amostras prensadas a frio 
apresentaram concentrações significativamente maiores de compostos fenólicos, 
teores do isômero γ-tocotrienol da vitamina E, de fitosteróis, tendo como principal 
constituinte o β-sitosterol, e diversos compostos voláteis característicos. Para a 
investigação biológica, ratos saudáveis da linhagem Wistar foram suplementados 
com OSU – amostra comercial que possuía maior teor do isômero γ-tocotrienol e 
compostos fenólicos; e com o óleo de soja (ODS) – óleo mais consumido no país, 
utilizado para efeito comparativo. Os dois óleos foram suplementados por intubação 
orogástrica nas concentrações de 3,0 e 6,0 mL/Kg de peso corpóreo, por 65 dias. 
Observou-se que os resultados da intervenção não foram dose-dependente para os 
dois óleos e, apesar do elevado teor de lipídios oferecido aos animais, estes não 
modificaram o padrão de ganho de peso. Porém, foram observados elevados teores 
de peroxidação lipídica sérica nos animais tratados com OSU, quando comparados 
aos tratados com ODS na menor dose administrada. Nos animais do grupo 
suplementado com OSU na maior dose, verificou-se aumento do peso do tecido 
adiposo retroperitoneal, caracterizado pela hipertrofia dos adipócitos. Em relação ao 
tecido hepático, houve maior incorporação do ácido linoleico, principal ácido graxo 
presente nos OSU e ODS e precursor do ácido araquidônico na cadeia dos 
eicosanoides, interferindo no aumento da razão das citocinas inflamatórias TNF-α/IL-
4 e IL-6/IL-4, para todos os grupos suplementados com os dois óleos nas maiores 
concentrações. Quanto aos marcadores de estresse oxidativo no tecido cardíaco, 
pode-se verificar que os grupos administrados com OSU foram relacionados com a 
maior atividade das enzimas antioxidantes, acompanhado de maior peroxidação 
lipídica. Os resultados permitem concluir que os compostos bioativos presentes no 
OSU não ocasionaram a redução do estresse oxidativo causado pela alta presença 
do ácido linoleico, porém, os marcadores inflamatórios pouco se alteraram com o 
tratamento.  

 

Palavras-chave: óleo de semente de uva, ácido linoleico, estresse oxidativo, 

inflamação. 

 



 

 
 

Abstract 

SHINAGAWA, F. B. Brazilian grapeseed oils (Vitis vinífera L) evaluation and it 
effect of biochemical and inflammatory parameters in rats. 2015. 165 f. Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2015. 
 

Grapeseed oil (GSO) is characterized as an important by-product of the agro-industry 

(winemaking) which has received attention as an alternative source of vegetable oils. 

Chemical compounds are influenced by cultivation and industrial processing, and 

these components modulate some important physiological functions in the body. This 

study aimed to evaluate the chemical composition of Brazilian GSO and its influence 

on biochemical parameters and inflammation in rats’ serum and tissue. Firstly, seven 

different GSO samples were obtained from Brazilian market and were evaluated and 

compared for two type of extraction processes, refining and cold pressing. Cold 

pressed samples showed high significant phenolic concentrations, γ-tocotrienol 

isomer content and phytosterols concentrations, and presence of several 

characteristic of volatiles compounds. For biological research, healthy Wistar rats 

were supplemented with GSO - commercial sample had higher levels of γ-tocotrienol 

isomer and phenolic compounds; and soybean oil (SBO) - the most consumed oil in 

the country, used for comparative purposes. Both oils were supplemented daily by 

orogastric intubation in concentrations of 3.0 and 6.0 mL/kg body weight for 65 days. 

After intervention was observed no dose dependency behavior for both oils, and 

despite high level of lipids provided to the animals, they did not change the pattern of 

the animals weight gain. However, high levels of lipid peroxidation were observed  in 

the animal’s serum within GSO treatment when compared to SBO. GSO6 group was 

an increase of final weight of retroperitoneal adipose tissue, characterized by 

hypertrophy of adipocytes. Regarding the hepatic tissue, it was observed that there 

was a greater uptake of linoleic acid, mainly fatty acids present in GSO and SBO and 

it is a precursor of arachidonic acid in eicosanoids chain, interfering with the ratio 

increase of the inflammatory cytokines TNF-α/IL-4 and IL-6/IL-4 for all groups 

supplemented with both oils at higher concentrations. For the parameters of oxidative 

stress in the cardiac tissue, it can be seen that GSO groups were related to 

increased activity of the antioxidant enzymes, followed by an increase in TBARS 

content. The results suggest that the bioactive compounds present in the GSO 

caused the reduction of the oxidative stress caused by the high presence of linoleic 

acid, though, inflammatory markers present few changes within treatment. 

 

Keys-word: grapeseed oil, minor compounds, oxidative stress, inflammation. 
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1. Introdução 

A importância do consumo de óleo vegetal como fonte lipídica, em uma 

dieta humana e animal, se destaca tanto pelo aspecto energético quanto pelo 

fornecimento de compostos essenciais para manutenção da funcionalidade do 

organismo. No contexto do Brasil, o óleo de soja ganha grande destaque, 

sendo utilizado tanto no preparo de pratos quentes como em misturas com 

outros óleos para obtenção de temperos.  

Seguindo a tendência mundial no estudo da avaliação química e 

nutricional de óleos obtidos de sementes de frutas com reconhecido potencial 

funcional, sobretudo pela diversidade de seus componentes e sua participação 

em processos metabólicos, identifica-se a importância em estudar mais 

profundamente os diferentes óleos de semente de uva disponíveis no mercado 

brasileiro e avaliar seu efeito em animais. 

Cita-se, ainda, que o óleo é extraído da semente da uva, considerada 

resíduo agroindustrial da indústria do vinho; assim, valorar produtos oriundos 

deste resíduo é de grande importância econômica, ambiental e social. 

Para realização deste estudo, inicialmente foram avaliados os índices de 

qualidade das amostras e realizadas análises para a quantificação de ácidos 

graxos e de outros componentes presentes na fração insaponificável (fenólicos, 

flavonoides, clorofila, carotenoides, tocoferóis e fitosteróis) e também avaliar os 

compostos voláteis, a estabilidade oxidativa e a atividade antioxidante.  

Diante dos resultados obtidos na primeira etapa, foi verificada a 

necessidade de se realizar mais estudos visando a elucidação das implicações 

nutricionais e fisiológicas do consumo crônico do óleo de semente de uva. Para 

tanto, avaliou-se a participação do ácido linoleico – ácido graxo majoritário 

presente no óleo de semente de uva – nos tecidos hepático, cardíaco e 

adiposo, assim como a influência sobre biomarcadores de estresse oxidativo e 

inflamatórios.  

Neste sentido, a hipótese do presente trabalho foi investigar, em ratos, a 

influência do consumo de óleo de semente de uva sobre o perfil lipídico e os 

níveis de biomarcadores de processos fisiológicos. 
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2. Descrição dos capítulos  

A tese aqui apresentada está dividida em três capítulos, os quais não 

necessariamente correspondem à ordem cronológica em que a pesquisa foi 

realizada.  

 

Capítulo 1: Óleo de semente de uva: um potencial alimento funcional? 

Neste capítulo, está apresentada uma breve revisão da literatura sobre o 

óleo de semente de uva, procurando dar maior entendimento aos dois outros 

capítulos subsequentes. 

 

Capítulo 2: Avaliação da composição química de óleos brasileiros de 

semente de uva comerciais 

Neste capítulo, buscou-se caracterizar os principais constituintes 

presentes no óleo de semente de uva e avaliar o potencial antioxidante de sete 

diferentes marcas comerciais brasileiras. Adicionalmente, verificar a diferenças 

em dois tipos de processamento: prensado a frio e refino. Este capítulo será 

submetido para publicação na revista Food Research International. 

 

Capítulo 3: Influência do óleo de semente de uva prensado a frio nos 

marcadores bioquímicos e perfil inflamatório em ratos 

Neste capítulo, trata de avaliar os efeitos inflamatórios e de estresse 

oxidativo com o consumo crônico do óleo de semente de uva prensado a frio 

em ratos por 65 dias. Parte deste capítulo foi aceita para publicação na Revista 

de Nutrição (v. 28, n. 1, p. 65-76, 2015).  



 
 

 
 

 

 

 

 

Capítulo 1 
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3. Revisão da literatura 

 

3.1 Óleo de semente de uva: um potencial alimento funcional? 

 

Resumo 

O óleo de semente de uva ainda é pouco consumido no Brasil. Ao redor do 
mundo, já existem investigações que apontam-lhe elevados teores de 
compostos minoritários com potencial bioativo e, por conseguinte, relacionados 
a benefícios à saúde. Alguns trabalhos apresentam resultados controversos e 
ainda não existe consenso na literatura em relação às suas características e 
aos seus efeitos no organismo animal. Assim, este capítulo teve como objetivo 
apresentar uma revisão sobre o óleo de semente de uva e os potenciais efeitos 
à saúde dos seus principais componentes, avaliando-se ácido linoleico, γ-
tocotrienol e β-sitosterol, além de avaliar sua influência em parâmetros 
bioquímicos, de estresse oxidativo e inflamatórios. 

 

Palavras-chave: óleo de semente de uva, ácido linoleico, tocotrienóis.
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3.1.1. Cultivo e industrialização da uva no Brasil 

Pesquisas arqueológicas indicam que a uva já era cultivada no mundo 

anteriormente a 4000 a.C. Porém, no Brasil, a videira foi introduzida somente 

em 1532 pela colonização portuguesa (CAMARGO; MAIA; RITCHEL, 2010).  

O cultivo de uva no país ocorre desde então nos estados das regiões Sul e 

Sudeste, mas, principalmente, na Sul, com destaque para o estado do Rio 

Grande do Sul, sobretudo os municípios do nordeste gaúcho, como Bento 

Gonçalves, Flores da Cunha, Garibaldi, Farroupilha, Caxias do Sul, Antônio 

Prado e São Marcos, responsáveis por 50.646 hectares (ha) de área cultivada 

(EMBRAPA, 2013; FREITAS, 2007).  

A finalidade do cultivo brasileiro de uva concentra-se na produção de vinho 

(vitinicultura) e também na obtenção de suco de uva, com maior destaque para 

a primeira. A agroindústria do vinho nacional também encontra-se localizada 

principalmente no estado do Rio Grande do Sul, caracterizado pela vitinicultura 

subtropical que passou a ter importância comercial em meados do século XIX, 

com a introdução do cultivo da uva americana ‘Isabel’ (Vitis labrusca) (MELLO, 

2011). 

Na década de 1960, o Vale do rio São Francisco entrou também no cenário 

como grande produtor de uva com a introdução da vitinicultura tropical no país. 

Desde então, iniciaram-se investimentos para implantação e/ou modernização 

do setor industrial motivados por um mercado interno com potencial para 

produtos de melhor qualidade (FREITAS, 2007).  

A Figura 3.1 ilustra as principais regiões brasileiras que produzem vinho.    
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Figura 3.1 Principais regiões brasileiras produtoras de uva. FONTE: Camargo, 

Maia e Ritchel (2010). 

 
 
Dados mais recentes da Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura (FAOSTAT, 2012) mostram que, em 2011, o Brasil foi o 11º. 

produtor de uva no mundo e que a sua safra correspondeu a, 

aproximadamente, 1,5 milhões de toneladas de uvas; ou seja, 80.003 ha de 

área produzida em todo território nacional (IBGE, 2012). O estado do Rio 

Grande do Sul continua se destacando como o maior produtor nacional, com 

produção de 829.589 toneladas ao ano, o que representa, aproximadamente, 

55 % do cultivo total brasileiro (EMBRAPA, 2013).  
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3.1.2 A uva  

Em 2011, aproximadamente 42 % da produção total de uva foram 

comercializados como uva de mesa e 57 % foram destinados ao 

processamento (MELLO, 2011). Há grande número de cultivares no Brasil, 

dentre eles os cultivares de Vitis vinifera e mais de 40 cultivares de uvas 

americanas (CAMARGO; MAIA; RITCHEL, 2010). 

Tabela 3.1. Evolução na produção de uvas no Brasil, em toneladas. 

 2008  2009 2010 2011 

Processamento 708.042 678.169 557.888 836.058 

Consumo in natura 691.220 667.550 737.554 627.423 

TOTAL 1.399.262 1.345.719 1.295.442 1.463.481 

FONTE: MELLO, 2011. 

 

3.1.3 A semente de uva – um resíduo agroindustrial 

Com o aumento na produção de uvas, a indústria vinícola produz cada vez 

mais resíduo de biomassa que, do ponto de vista ambiental, pode ser utilizado 

para uma finalidade benéfica ao ser humano e ao meio ambiente (KOBORI; 

JORGE, 2005). Reutilizá-lo resolveria, pelo menos em parte, os problemas de 

armazenagem e eliminação da biomassa das vinícolas. Mas a importância em 

reutilizar o bagaço deve-se principalmente ao fato de seu conteúdo ser rico em 

lipídios, compostos bioativos como vitamina E e outros com atividades 

fitoterápicas, importantes para as indústrias alimentícia, farmacêutica e de 

cosméticos (KIM et al., 2013; ROCKENBACH et al., 2011; NAKAMURA; TSUJI; 

TONOGAI, 2003). 
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Figura 3.2. Esquema sobre uso da uva para diversos fins. 

Esse resíduo é composto basicamente por casca, semente e engaço 

(hastes da uva). A quantidade de sementes presentes no fruto pode variar 

entre uma e quatro unidades. Segundo Matthäus (2008), em 100 kg de resíduo 

úmido produzido pela indústria são obtidos de 10 a 12 kg de sementes. 

O conteúdo lipídico de uma semente de uva gira em torno de 7 a 20 % 

(BEVERIDGE et al., 2005; LUQUE-RODRIGEZ et al., 2005; CAO; ITO, 2003). 

Além disso, ela também possui 35 % de fibras, 11 % de proteínas, 3 % de 

minerais, 7 % de água e aproximadamente 29 % de compostos minoritários 

como fitosteróis, compostos fenólicos e tocoferóis. Porém, as concentrações 

podem variar, dependendo do processamento realizado, como, por exemplo, a 

prensagem para obtenção deste conteúdo (LUQUE-RODRÍGUEZ et al., 2005; 

SCHIEBER et al., 2002). 
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A semente da uva é a parte do resíduo agroindustrial da vitinicultura e da 

indústria dos sucos mais extensivamente estudada devido seu alto potencial 

antioxidante (PERALBO-MOLINA; LUQUE de CASTRO, 2013; Lafka; 

Sinanoglou; Lazos, 2007). Sobre os efeitos benéficos dos extratos obtidos da 

semente, destacam-se: modulação da expressão de enzimas antioxidantes 

(Puiggròs et al., 2005); proteção contra danos oxidativos nas células do cérebro 

de ratos (Guo et al., 2007); aterosclerose em hamster (VINSON et al., 2002); 

inibição de metastase em tumor mamário (Mantena; Baliga; Katiyar, 2006) e 

alguns efeitos anti-inflamatórios (WANG et al., 2009; Terra et al., 2007). 

Comumente, os óleos vegetais são obtidos por extração química 

utilizando um solvente, o que requer uma etapa de refino. Outro processo de 

extração é a prensagem a frio, cuja vantagem consiste na conservação de 

quantidade significativa de biocompostos na fração insaponificável após 

processamento (FREITAS, 2007). 

3.1.4 Óleos de semente de uva (OSU) 

Segundo Salas et al. (2000), 75 % do óleo de origem vegetal são 

extraídos do endosperma das sementes, com alto conteúdo lipídico. Cada vez 

mais, os óleos vegetais fazem parte da dieta humana e sua procura deve 

aumentar, uma vez que, atualmente, prefere-se substituir as gorduras de 

origem animal, como manteiga e banha, por aqueles. 

Existem vastas possibilidades de uso dos óleos vegetais, porém a mais 

comum é na culinária. No Brasil, sua produção é de aproximadamente 5,9 

milhões de toneladas por ano, extraída basicamente de oleaginosas como a 

soja, girassol, canola, algodão e amendoim. Seu consumo está em torno de 3,7 

milhões de toneladas (USDA, 2007).  

Há uma tendência mundial na busca de novas fontes de óleo vegetal, 

sendo que muitas pesquisas têm sido realizadas pelo mundo para sua 

obtenção, principalmente com sementes de frutos (CHOUGUI et al., 2013; 

PARRY et al., 2006; 2005; EL-ALDAWY; TAHA, 2001).  

O óleo de semente de uva (OSU) é fabricado na Alemanha, na França e 

na Itália desde 1930 e o seu consumo é bem difundido na Europa (CAMARGO; 
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MAIA; RITCHEL, 2010). No Brasil, o OSU ainda é pouco conhecido, sendo de 

profunda importância a caracterização dos seus componentes para 

comercialização. A estimativa de produção do OSU no país – considerando, 

como dito anteriormente, que 42 % dos 1,5 milhões de tonelada de uvas são 

utilizados para o processamento e 10 % da uva constituem-se de sementes, 

com conteúdo lipídico por volta de 15 % – seria por volta de 9,5 mil toneladas 

por ano. 

Na literatura, verifica-se que a composição do OSU possui elevado 

conteúdo de ácidos graxos poli-insaturados (AGPI), na faixa de 85 a 90 %; 

dentre os quais, destaca-se o ácido linoleico (C18:2), expoente da série n-6 

(FERNANDES et al., 2012).  

O ácido linoleico está presente de forma abundante nos óleos vegetais, 

como o de girassol (cerca de 60 %), milho (aproximadamente 52 %), soja (em 

torno de 50 %) e também do açafrão geneticamente modificado (próximo de 70 

%) (TANGOLAR et al., 2009).  

A localização estereoquímica de um ácido graxo na molécula do glicerol 

é um fator importante na nutrição. Desta forma, Bail et al. (2008) estudaram a 

composição de triacilgliceróis do óleo de semente de uva e verificaram a 

predominância de triacilgliceróis nas posições LLL (até 41,8 %), LLP (até 24,3 

%), LLO (até 16,3 %) e LOO (até 11,7 %), seguidas das posições LOP (até 9,3 

%) e LOS/OOO (até 4,3 %), nas quais L representa o ácido linoleico (C18:2), P 

o ácido graxo palmítico (C16:0) e O o ácido graxo oleico (C18:1).  

Ter conhecimento das posições (sn-1, 2 e 3) dos ácidos graxos no 

glicerol é enriquecedor, pois sua análise fornece informações importantes 

sobre a atividade biológica do triacilglicerol (TG). Função esta que está 

relacionada diretamente à ação da lipase pancreática, a principal enzima da 

digestão de triacilgliceróis, que é capaz de hidrolisar as ligações éster nas 

posições sn-1 e sn-3 da molécula do glicerol (BAIL et al., 2008).  

Também existem componentes de grande importância biológica, devido 

ao potencial antioxidante, que são os compostos minoritários presentes em 

OSU e demais óleos vegetais encontrados na natureza. Dentre eles, destacam-
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se fitosteróis, tocoferóis e tocotrienóis, flavonoides, ácidos fenólicos e 

carotenoides.  

 

Figura 3.3. Principais compostos minorotários presentes no óleo de uva. 

É postulado que o OSU é um dos importantes óleos vegetais com 

relativa quantidade de tocoferóis e tocotrienóis. Na sua composição, é possível 

encontrar valores de vitamina E, na faixa de 1 a 53 mg/100 g de óleo (FREITAS 

et al., 2008). Essa composição depende muito da variedade da uva e das 

condições do meio de plantio (CREWS et al., 2006). Em outro estudo sobre a 

quantificação de tocoferóis, o óleo de semente de uva apresentou cerca de 10 

mg de α-tocoferol/100 g de óleo (MATTHÄUS, 2008). 

  Entre os trabalhos que relatam a quantificação de fitosteróis no OSU, 

Crews et al. (2006) verificaram média entre 2,58 e 11,25 mg/g. Dados estes 

confirmados mais tarde por Rubio et al. (2009) e Pardo et al. (2009), indicando 

que o β-sitosterol é o principal constituinte dos fitosteróis encontrados no OSU. 

A porcentagem média observada pelos autores foi entre 67 e 70 %. Em 

seguida, campesterol (9-14 %) e stigmasterol (9-17 %) são encontrados na 

composição de fitosteróis, enquanto conteúdos de Δ-5-avenasterol (1-3 %), Δ7-
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stigmasterol (1-3 %) e Δ7-avenasterol (1 %) são baixos (NAVAS, 2009; 

MATTHÄUS, 2008). 

Outros compostos de grande relevância presentes no OSU são os 

compostos fenólicos, responsáveis pela captura de espécies reativas de 

oxigênio e consequentes efeitos benéficos. Esta capacidade é maior para os 

compostos fenólicos se comparada com outros antioxidantes, tais como 

vitamina C (20 vezes mais potente), vitamina E (50 vezes) e β-caroteno 

(UCHIDA et al., 1988). 

A semente da uva possui considerável teor de compostos fenólicos (em 

torno de 60 a 70 %), em menores porcentagens em outras partes do fruto, 

como na casca (28-35 %), e valores inferiores encontrados na polpa 

(aproximadamente 10 %) (REVILLA et al. 1997).  

Maier et al. (2009) identificaram ácido gálico, catequina, epicatequina e 

ampla variedade de procianidinas na semente da uva, corroborando o trabalho 

de Shi et al. (2004), que verificaram que a composição de fenólicos na semente 

da uva compreende alguns monômeros, como catequina, epicatequina e 

epicatequina-3-O-gallato, assim como alguns oligômeros da procianidina.  

Embora a ação antioxidante desses compostos minoritários presentes 

na semente de uva seja bem conhecida, o estudo do potencial antioxidante do 

óleo extraído da semente ainda é pouco explorado na literatura. Considerando 

que o método de extração dos óleos pode preservar tais componentes, torna-

se interessante identificar e quantificar esses compostos presentes nos OSU.  

 Existem trabalhos na literatura que investigaram diferentes formas de 

extração do óleo da semente devido a afinidade polar ser uma importante 

variável para a manutenção dos bioativos após a extração do óleo; assim, 

Pinelo et al. (2005) estudaram a otimização no processo de extração no qual a 

semente foi submetida.  

Pouco se sabe sobre a composição de compostos minoritários presentes 

nos óleos de semente de uva comercializados no mercado brasileiro. É 

necessária uma pesquisa detalhada da composição, a fim de elucidar os 

produtos hoje disponíveis no mercado nacional. 



13 
 

 
 

3.1.5 Principal constituinte minoritário do OSU: γ-Tocotrienol 

 Há evidências na literatura de que o potencial antioxidante do óleo de 

semente de uva está diretamente relacionado à elevada concentração do 

isômero γ-tocotrienol da vitamina E (FERNANDES et al., 2013; MADAWALA; 

KOCHHAR; DUTTA, 2012; FREITAS et al., 2008; CREWS et al., 2006) 

raramente encontrada em outros óleos (MATTHAUS, 2008). 

 Estudos têm reportado tanto efeito antitumoral como antioxidante dos 

isômeros de tocotrienóis e em frações ricas de tocotrienóis (AGGARWAL et al., 

2010; CHOI; LEE, 2009). Wu et al. (2008) postularam que os tocotrienóis 

possuem maior potencial antioxidante do que os isômeros de tocóis na inibição 

de iNOS e COx-2 e diminuem a transcrição de citocinas pró-inflamatórias 

induzidas pela LPS em monócitos humanos. Outro importante papel dos 

tocotrienóis consiste na melhora da sensibilidade à insulina, possibilitando 

menor incidência de resistência à ela (FANG et al., 2010). 

 Nesta prespectiva, a ação do γ-tocotrienol (Figura 4.4), presente no óleo 

de semente de uva, poderia explicar o potencial antioxidante e/ou anti-

inflamatório deste óleo. 

 

Figura 3.4. Estrutura química do isômero γ-tocotrienol. 
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3.1.6 Consumo de óleos vegetais no Brasil 

 Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos 

Vegetais (ABIOVE), são produzidas aproximadamente 7.140 mil toneladas de 

óleo vegetal no Brasil. Este valor é baseado na produção de óleo de soja, 

principal insumo utilizado como óleo vegetal no país.  

 Os óleos vegetais, além de atuarem como reforçadores de sabor e 

melhorarem a palatibilidade dos alimentos, contribuem também para uma dieta 

equilibrada, uma vez que apresentam, na sua composição, nutrientes 

essenciais (ácidos graxos essenciais) que o organismo não tem capacidade de 

sintetizar e que são fundamentais em determinados processos metabólicos, 

fisiológicos e de manutenção da integridade estrutural e funcional de todas as 

membranas celulares. Por outro lado, apresentam também fitoesteróis (com 

reconhecida ação benéfica na redução do colesterol) e antioxidantes naturais 

(vitamina E, flavonoides e compostos fenólicos) (MADAWALA; KOCHHAR; 

DUTTA, 2012).  

3.1.7 Uma breve abordagem sobre ácidos graxos (AG) 

Os ácidos graxos podem ser encontrados na forma livre ou esterificados 

com o glicerol, formando os triglicerídeos (TG). São constituídos de ácidos 

monocarboxílicos de cadeia normal que apresentam o grupo carboxila (-

COOH) ligado a uma longa cadeia alquílica, sendo classificados em saturados 

(AGS) ou insaturados, conforme o número de duplas ligações. Aqueles com 

uma única dupla ligação são denominados ácidos graxos monoinsaturados 

(AGMI); aqueles que apresentam duas ou mais duplas ligações, são poli-

insaturados (AGPI) (ROCHA, 2008). Em óleos brutos, os TG representam 

normalmente 95-97 % do total, enquanto que óleos refinados podem conter 

mais de 99 % de TG. 

A Figura 4.5 ilustra o ácido graxo que receberá maior destaque na 

abordagem deste estudo – o ácido linoleico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_monocarbox%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_monocarbox%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_carboxila
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Figura 3.5. Representação do ácido linoleico (AL). 

3.1.8 Metabolismo dos lipídios 

Os AG de uma dieta são classificados de acordo com o número de 

duplas ligações, tamanho da cadeia carbônica e sua posição no triacilglicerol. 

Essas diferenças estruturais nos AG podem interferir em respostas metabólicas 

envolvidas com os lipídios plasmáticos e também com o metabolismo lipídico 

(WILLIAMS; BUTTRISS, 2006). 

O processo de digestão e absorção dos lipídios da dieta é complexo. 

Inicia-se no estômago e passa pelo intestino delgado (via exógena), onde 

ocorre a parte principal da digestão e da absorção dos ácidos graxos (AG) 

provenientes da dieta. Essa absorção está correlacionada diretamente ao 

tamanho do AG (VAZ et al., 2006).  

A contribuição da dieta na obtenção dos AG de cadeia curta é pouco 

significativa. Já os AG de cadeia média constituem uma fonte rápida de 

energia. Os AG de cadeia longa são incorporados e absorvidos ainda no 

intestino via borda em escova dos enterócitos e migram para o retículo 

endoplasmático liso, onde ocorre a síntese dos triacilgliceróis (TG). As 

lipoproteínas são complexos específicos constituídos de lipídios e proteínas, 

chamadas apolipoproteínas, que possuem como principal função o transporte 

de TG e de outros compostos do metabolismo de lipídios (colesterol, 

fosfolipídios, dentre outros) na circulação sanguínea (MELO, SILVA e 

MANCINI-FILHO, 2013). 

Uma vez na forma de lipoproteína, os TG migram, via exógena, para o 

fígado, através do sistema linfático e, em seguida, os AG esterificados no 

hepatócito são transportados para os tecidos periféricos (via endógena) pelas 

lipoproteínas de muita baixa densidade (VLDL) e pelas lipoproteínas de baixa 
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densidade (LDL). As VLDL exercem papel fundamental no transporte via 

endógeno dos AG sob a forma de TG. 

Os TG das VLDL são hidrolisados pela lipase lipoproteica (LPL), 

gerando as remanescentes de VLDL ou lipoproteínas de densidade 

intermediária (IDL). As IDL podem ser removidas da circulação ou, após a ação 

da LPL, originar as LDL. As LDL fazem parte da via metabólica das 

lipoproteínas ricas em colesterol e são responsáveis pela distribuição do 

colesterol para os tecidos extra-hepáticos (CURI et al., 2002), como ilustrado 

na Figura 4.6.  

A HDL exerce papel fundamental no transporte reverso do colesterol, 

uma vez que remove seu excesso dos tecidos periféricos e o transporta para o 

fígado, onde é metabolizado e eliminado na forma de ácidos e sais biliares 

(CURI et al., 2002). 

 

Figura 3.6. Transporte endógeno de lipídios. FONTE: Melo, Silva e Mancini-

Filho (2013). 

As mudanças que podem ocorrer no metabolismo lipídico e das 

lipoproteínas estão correlacionadas com a quantidade e a qualidade dos ácidos 

graxos da dieta. Sendo assim, os AG podem influenciar no metabolismo e 
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promover mudanças no peso e na composição dos tecidos e, desta forma, 

estarem associados a doenças, como obesidade, doenças coronarianas e 

câncer (GAÍVA et al., 2003).  

Lottenberg et al. (2012), em artigo de revisão, destacaram as principais 

ações dos AGPI no metabolismo lipídico: (1) seu consumo elevado pode 

diminuir a produção de VLDL no fígado, com concomitante diminuição da 

expressão de MTP (proteína de transferência de triacilglicerol microssomal); (2) 

aumentam a fluidez da membrana dos hepatócitos, devido sua alta afinidade 

com a enzima ACAT (acil-colesterol-aciltransferase), alterando a atividade e a 

quantidade do receptor de LDL; (3) ocorre mudança na configuração espacial 

do LDL, pois os AGPI e os fosfolipídeos se apresentam, em sua maior parte, na 

forma cis; desta maneira, ocupam maior espaço nas lipoproteínas e, com isso, 

restringem o volume de partículas viáveis para o transporte de colesterol; (4) a 

formação de LDL com menor conteúdo de éster de colesterol é consequência 

da diminuição da taxa de transferência medida por uma específica proteína de 

transferência (CETP); (5) redução na concentração de HDL via supressão dos 

receptores LXR/RXR, responsáveis pela síntese da ABCA-1, um transportador 

envolvido na formação de HDL.  

O metabolismo dos lipídios envolve também importantes etapas, como 

lipólise, síntese de ácidos graxos e oxidação. A lipólise é o processo pelo qual 

o TG  é dissociado em AG e glicerol pela ação das lipases, resultando na 

disponibilização de AG para diversos tecidos. A oxidação dos AG se dá para 

obtenção de transporte eficiente pela membrana e é realizada via β-oxidação 

nas mitocôndrias e nos peroxissomos. Já a síntese de AG é obtida pelo 

processo de lipogênese, sendo o fígado e o tecido adiposo os principais sítios 

de ação (MELO; SILVA; MANCINI-FILHO, 2013). 

Neste sentido, os ácidos graxos regulam não somente a homeostase 

lipídica no sangue, no nível da interação proteína e lipídio, mas também no 

nível genético, afetando, desta forma, a expressão de genes (LOTTENBERG et 

al., 2012). 
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3.1.9 Aspectos fisiológicos dos lipídios  

Os lipídios estão distribuídos em todos os tecidos, principalmente nas 

membranas celulares e nas células de gordura ou adipócitos (KOBORI; 

JORGE, 2005). São compostos por AG, que, como descrito no item anterior, 

possuem capacidade de modular as interações célula-célula e as sinalizações 

intracelulares.  

Um aspecto nutricional de fundamental importância dos AGPI é sua 

essencialidade, pois o organismo animal não apresenta vias metabólicas para 

sintetizá-los, sendo necessária a suplementação pela dieta. Os ácidos graxos 

linoleico (n-6) e α-linolênico (n-3) são essenciais e desempenham funções 

celulares fundamentais, como precursores para a síntese de outros ácidos 

graxos de cadeia longa (UMESHA; NAIDU, 2012).  

Uma vez no organismo, esses AGPI essenciais são absorvidos nas 

células e nos tecidos; em seguida, são acilados e passam a constituir lipídios 

estruturais de membrana, podendo ser transformados, como ilustrado no 

processo metabólico na Figura 4.7.  

Desta forma, os lipídios provindos da dieta estão relacionados ao início 

e/ou a progressão de várias doenças, por exercer efeito nas alterações da 

composição de fosfolípidos de membrana que, de forma adaptativa, como na 

dieta a longo prazo, são capazes de modular a composição da membrana. 

Hoje, verifica-se que os estudos se direcionam na investigação da capacidade 

que os AGPI possuem de modular a composição da membrana plasmática e 

desorganizar a estrutura celular, aumentando a formação de domínios 

específicos chamados lipids rafts. Essa nova organização estrutural é capaz de 

modificar a fluidez e também facilitar a resposta a ligantes extracelulares, o que 

leva a alterações em hormônios de sinalização (SHAIKH, 2010). 

O processo metabólico dos AGPI essenciais é realizado por sucessivas 

etapas, que envolvem elongamento e dessaturação da cadeia carbônica, 

conhecida como cadeia dos eicosanoides. A dessaturação provocada pela 

enzima dessaturase caracteriza-se pela introdução de uma dupla ligação na 
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cadeia de carbono e a elongação ocorre pela ação da enzima elongase que 

atua na adição de dois átomos de carbono na cadeia (DOMMELS et al, 2002). 

A reação em cadeia ocorre inicialmente com a dessaturação do ácido 

linoleico a γ-ácido linoleico (GLA) via catalítica da enzima Δ-6-dessaturase 

(FADS2). Em seguida, a elongação ocorre com a transformação da GLA a di-

homo- γ-ácido linoleico (DGLA), via proteína de elongação a ácido graxo de 

cadeia muito longa (ELOVL5), e, finalmente, um ciclo de elongação e 

dessaturação pela enzima Δ-5-dessaturase (FADS1) provoca a formação do 

ácido araquidônico (AA) (PATTERSON et al., 2012). 

 

Figura 3.7. Esquema do processo metabólico dos ácidos graxos essenciais 

linoleico (n-6) e linolênico (n-3). 

 

 

O ácido araquidônico (AA), como precursor da cadeia dos eicosanoides, 

é a relação-chave entre os ácidos graxos e a função imunológica. O AA na 

membrana celular pode ser mobilizado por várias enzimas fosfolipases, mais 

notadamente a fosfolipase A2 e, assim, pode, subsequentemente, agir como 

um substrato para as enzimas ciclo-oxigenases (COx), formando 
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prostaglandinas da série 2 (PG) e compostos relacionados (PGI2, TXA2, TXB2, 

PGD2, PGE2 e PGF2), ou por uma das três lipo-oxigenases (LOx), formando 

leucotrienos da série 4 (LT) e seus compostos relacionados (LTA4, LTB4, 

LTC4, LTD4 e LTE4) (CALDER; GRIMBLE, 2002). 

Utilizando a mesma via dos eicosanoides, o α-linolênico é convertido em 

ácido eicosapentanoico (EPA, C20:5 n-3), docosapentanoico (C22:6 n-3) e 

docosa-hexanoico (DHA, C22:6 n-3) (Figura 4.7). Portanto, uma vez que, para 

a metabolização desses constituintes, são necessárias as mesmas enzimas, 

verifica-se certa competição entre os ácidos graxos da família n-3 e n-6 pelas 

enzimas que os metabolizam (as dessaturases e as elongases). Assim, o 

excesso de uma das famílias pode interferir na metabolização da outra, 

reduzindo, assim, sua incorporação no tecido (BLANCHARD et al., 2013). 

Ainda são controversos os dados na literatura sobre os efeitos de 

diferentes tipos de AG na saúde. Ao contrário da grande evidência da estreita 

relação entre o consumo de AGPI n-6 e a indução da resposta inflamatória via 

derivados do AA, observa-se nela que estes possuem importante papel na 

homeostase, regulando a resolução e a promoção da inflamação na resposta 

imune (RAPHAEL; SORDILLO, 2013; RICCIOTI; FITZGERALD, 2011).  

Referente ao AGPI n-6, existem diferentes estudos, dentre os quais 

destacam-se: Patterson et al. (2012), que sugerem que ele possui ação anti-

inflamatória, com a diminuição nos níveis da proteína C reativa no soro de 

homens e mulheres japoneses; outro trabalho, que ressalta que dietas ricas em 

óleos com elevado teor de n-6 não são capazes de induzir a obesidade em 

ratos (DULOO et al., 1995), sendo também relatada, pelo comitê americano de 

nutrição associada ao coração, a relação do consumo de n-6 com a redução no 

risco de doenças coronarianas. Os autores confirmam que estes tipos de AG 

devem ser consumidos (HARRIS; ASSAAD; POSTON, 2009). 

Em geral, destacam-se, na literatura, as evidências de efeitos maléficos 

do excesso do consumo de AGPI da família n-6, porém não é apenas a 

quantidade ingerida do AGPI n-6 que é capaz de modular o metabolismo 

celular, mas principalmente a relação das famílias n-6 e n-3 dos ácidos graxos. 
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Segundo Simopoulos (2003), na dieta ocidental, a razão n-6/n-3 está próxima 

de 15-16/1, ao contrário do que se presume de uma dieta saudável (-4/1).  

Desta forma, o aumento da razão n-6/n-3 é um fator determinante no 

grau de inflamação, uma vez que derivados do metabolismo de AGPI podem 

iniciar e exarcebar respostas inflamatórias, pela predominância dos 

eicosanoides pró-inflamatórios, sugerindo uma relação específica entre AGPI, 

sistema imune e doenças patogênicas (CALDER, 2011).  

O consumo excessivo de AGPI n-6, com destaque para o ácido linoleico, 

está relacionado com algumas doenças crônicas não-transmissíveis, como 

diabetes (LEICHLEITNER; DREWEL, 2003), com o maior risco de doenças 

coronarianas (ISO et al., 2002) e com a maior propensão a quadros 

inflamatórios (CALDER, 2009), como a neuroinflamação (LAYÉ, 2010), assim 

como aterosclerose, mastite e câncer (SIMOPOULOS, 2006; CONTRERAS; 

SORDILLO, 2011).  

3.1.10 Relação entre consumo de AG e parâmetros oxidativos 

O consumo exacerbado de AGPI na dieta pode ser deletério ao 

organismo, devido ao aumento de produtos intermediários como peróxidos e 

aldeídos. Isso ocorre pela presença de duplas ligações entre seus átomos de 

carbono na estrutura química, estando passíveis à ação de processos 

oxidativos (KRUGER et al., 2010).   

A oxidação pode acarretar danos nas membranas celulares, formação 

exacerbada de espécies reativas de oxigênio (ERO) e espécies reativas de 

nitrogênio (ERN), alterações nos lipídios de membrana, proteínas, enzimas, 

carboidratos e DNA, prejudicando, assim, o equilíbrio e gerando estado de 

estresse oxidativo (WILLIAMS; BUTTRISS, 2006).  

 Neste sentido, é necessário o balanço delicado entre fatores que 

promovem a oxidação e os mecanismos antioxidantes de defesa em sistemas 

biológicos, conhecido como homeostase redox (VALKO et al., 2007). 

Esse sistema de defesa é constituído tanto por antioxidantes 

enzimáticos como por não enzimáticos. O complexo sistema enzimático inclui 
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superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx), 

glutationa redutase (GR), peroxirredoxina (PRx) e tiorredoxina (TRx). Já as 

defesas não enzimáticas compreendem principalmente compostos como 

glutationa reduzida (GSH), bilirubina, estrógeno, ácido úrico (AU), ácido lipoico 

(AL), ácido ascórbico (Asc), coenzima Q (CoQ), melanina, melatonina, 

tocoferóis (αTH), carotenoides (CR), licopeno, compostos fenólicos e 

flavonoides (VALKO et al., 2007; CERQUEIRA; MEDEIROS; AUGUSTO, 2007; 

LAGUERRE; LECOMTE; VILLENEUVE, 2007), como ilustrado na Figura 4.8. 

 

Figura 3.8. Esquema da regulação fisiológica modulada pelo sistema redox 

intracelular. FONTE: Cerqueira, Medeiros e Augusto (2007). 

 

O sistema de defesa enzimático envolve uma complexa reação em cadeia 

via regulação fisiológica intracelular. De acordo com a Figura 4.8, um 

desequilíbrio neste sistema de homeostase redox acarreta em estresse 

oxidativo. Tal condição está associada a doenças autoimunes, inflamatórias ou 

neurodegenerativas devido à potencialização da modulação positiva, 

representada por fatores endógenos e exógenos que levam à formação de 

ERO e ERN e, consequentemente, à supressão da modulação negativa 

representada pelos antioxidantes (CERQUEIRA; MEDEIROS; AUGUSTO, 

EROS 
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2007), dentre as quais, podemos destacar aterosclerose (RAPOSO, 2010), 

câncer (REUTER et al., 2010), envelhecimento precoce (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1999), doenças neurológicas (SAYRE; SMITH; PERRY 2001) e 

diabetes (EVANS et al., 2003). 

Um trabalho, desenvolvido por Matsuda e Shimomura (2013), verificou 

que o aumento de ácidos graxos armazenados nos adipócitos estimula a 

produção de ERO, pela ativação da via NADPH oxidase, e redução na 

atividade das enzimas antioxidantes.  

O mecanismo de ação das enzimas antioxidantes é complexo e 

compreende basicamente a ação de três principais enzimas: SOD, CAT e GPx. 

A SOD é uma enzima presente em todos os organismos aeróbios e tem, como 

papel biológico, catalisar a dismutação de íons superóxido em oxigênio (O2) e 

hidróxido de hidrogênio (H2O2). A CAT tem a função de controlar os níveis de 

peróxido de hidrogênio, pois é responsável pela sua degradação (transforma o 

peróxido de hidrogênio formado na dismutação do ânion superóxido em água e 

oxigênio). A GPx é uma outra forma de eliminar o peróxido de hidrogênio, 

atuando na remoção deste e de outros peróxidos através do acoplamento de 

sua redução à água com a concomitante oxidação da GSH em GSSG. A GSH 

pode ser regenerada pela interação da forma oxidada com o nicotinamina 

adenina trifosfato (NADPH), através da GR (BARBOSA et al., 2010; 

LAGUERRE; LECOMTE; VILLENEUVE, 2007; VASCONCELOS et al., 2007). 

 

Figura 3.9. Esquema ilustrando o papel das enzimas antioxidantes GPx e 

SDO na dismutação do ânions superóxido à água e oxigênio. FONTE: 

adaptado de Valko et al. (2007). 

A glutationa (GSH) é o principal tiol com potencial antioxidante que pode 

inibir a peroxidação lipídica. O peróxido de hidrogênio, produto da peroxidação 
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lipídica, é eliminado de forma mais eficiente pela GPx, que requer a ação da 

GSH como doador de elétrons. Neste sentido, o metabolismo da GSH é um 

dos mecanismos essenciais de defesa antioxidante (VALKO et al., 2007). 

Danos oxidativos no DNA, nos lipídios e nas proteínas levam à formação 

do radical peroxil (LOO), que pode ser rearranjado a endoperóxido. Este 

processo de peroxidação é uma reação em cadeia e pode ter como produto 

final o malonaldeído (MDA), altamente tóxico e comumente conhecido como 

um importante marcador de estresse oxidativo (EVANS et al., 2003). 

 

Figura 3.10. Esquema ilustrando o processo de peroxidação lipídica. 

FONTE: adaptado de Valko et al. (2007). 

Efeitos de antioxidantes, em diversos trabalhos científicos, são medidos 

através de alguns biomarcadores. Estes marcadores incluem a atividade 

enzimática (SOD, CAT e GPx) bem como o nível dos reagentes do ácido 

tiobarbitúrico, como o malonaldeído (TBARS).  

3.1.11 Efeito do consumo de AGPI nos marcadores inflamatórios 

Os AGPI possuem grande potencial em regular o metabolismo lipídico e 

o processo oxidativo devido a presença das insaturações (MANCINI-FILHO, 

2010). Consequentemente, podem induzir mudanças no estado inflamatório, 

pela modulação da expressão de importantes genes envolvidos no quadro 

inflamatório crônico e de baixo grau (SAMUEL; SHULMAN, 2012; WOLFRUM; 

SPENDER, 2000).  
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Por definição, a inflamação é um componente essencial da resposta 

imune a certa injúria provocada em um tecido. Esta resposta ocorre na 

tentativa de neutralizar e/ou eliminar a fonte desta injúria, restaurando a função 

do tecido. Uma alteração no controle da magnitude ou duração da resposta 

inflamatória pode causar maiores lesões no tecido e contribuir para o 

surgimento de enfermidades (RAPHAEL; SORDILLO, 2013). 

Neste sentido, a quantidade e o tipo de AG pode regular o complexo 

sistema intracelular de sinalização (LOTTENBERG et al., 2012). A razão n-3/n-

6 da dieta contribui para o desenvolvimento de patologias relacionadas à 

inflamação, uma vez que os derivados dos AGPI são capazes de iniciar e 

exacerbar as respostas inflamatórias (CALDER, 2009). 

Porém, embora seja reconhecida a associação entre o consumo de 

gordura e a incidência de doenças metabólicas, a contribuição efetiva dos 

diferentes tipos de lipídios nas alterações metabólicas não está totalmente 

elucidada (KUMAR; SWATHI; KRISHNA, 2014).  

Os AGPI n-6 possuem a capacidade de modular a expressão de genes 

inflamatórios pelo seu potencial ligante aos receptores nucleares na célula, 

estão relacionados à diminuição da atividade da LXR (receptores x do fígado) e 

dos PPAR (receptores ativados por proliferadores de peroxissoma) e ao 

aumento da atividade do NF-κB (fatores de transcrição nuclear kappa B) e da 

SREBP (proteína de ligação a elemento regulador de esterol) (MASI; 

RODRIGUES; CURI, 2013; AFFMAN; MULLER, 2012).  

Uma das vias de regulação é pelo estresse oxidativo. Dentre estes 

marcadores, estão as enzimas ciclo-oxigenase (COx), lipo-oxigenase (LOx), 

NADPH oxidases (NOx) e óxido nítrico sintase induzida (iNOS), relacionada 

com a formação dos eicosanoides procedentes da cascata do AA ativada 

durante a inflamação (GIACCO; BROWNLEE, 2010).  

Mas, ainda assim, existem fatores que reconsideram o efeito pró-

inflamatório dos AGPI n-6. E um deles consiste em que a PGE2, produto da 

cadeia de eicosanoides da família n-6, é capaz de inibir a produção de duas 

citocinas inflamatórias (TNF-α e IL-1). A PGE2 também apresenta potencial em 
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inibir leucotrienos inflamatórios (LTB4) via inibição da LOX-5 e induz a 

produção das lipoxinas (LXA4), responsáveis pela resolução da inflamação. 

Todavia, como ilustrado na Figura 4.10, o AA é responsável não somente pela 

expressão da PGE2, que possui efeito variável, mas também pela expressão de 

mediadores lipídicos de efeito pró-inflamatório, como leucotrienos da série 4, 

TXB2 e PGF2 (RAPHAEL; SORDILLO, 2013; CALDER, 2009). Esses achados 

remetem a uma ação tanto pró como anti-inflamatória do AA. 

 

Figura 3.11. Mediadores lipídicos com ação pró-inflamatória (rosa), resolvinas 

(azul) e de função variável (verde). FONTE: Adaptado de Raphael e Sordillo 

(2013).  

Com isso, a relação entre AGPI da dieta, inflamação e maior 

suscetibilidade a doenças é explicada por mudanças no conteúdo de 

fosfolipídios da célula na resposta inflamatória (monócitos, macrófagos e 

células vasculares endoteliais) (De MELLO, 2012). 

Outra via exaustivamente estudada na superexpressão de citocinas pró-

inflamatórias está relacionada com a expansão da massa de gordura no tecido 

adiposo. Por definição, o tecido adiposo é composto por adipócitos e células do 

estroma vascular, tais como pré-adipócitos, células endoteliais, fibroblastos e 
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numerosas células imunitárias. Ele é considerado um órgão multifuncional e 

metabolicamente ativo, secretor de hormônios, peptídeos e citocinas 

(adipocinas) (COPPACK, 2001).  

Sua expansão pode se dar pela hipertrofia, ou seja, pelo aumento do 

tamanho dos adipócitos, consequência do acúmulo excessivo de gordura, e/ou 

pela hiperplasia, com aumento do número de adipócitos. Esta expansão 

(hipertrofia e/ou hiperplasia) está associada à inflamação no tecido adiposo 

(SIRIWARDHANA et al., 2013). 

Sabe-se também que os tecidos adiposos subcutâneo e visceral são 

responsáveis ainda pela secreção de uma variedade de moléculas peptídicas e 

não peptídicas que possuem atividade biológica bem estabelecida – e que são 

coletivamente denominadas adipocinas. A gordura visceral destaca-se por ser 

mais metabolicamente ativa e mais associada à inflamação (HIRAI et al., 

2010).  

Assim, o aumento deste tecido está associado com alterações da 

produção de adipocinas, como, por exemplo, aumento da expressão do fator 

de necrose tumoral α (TNF-α) e das interleucinas (as principais são IL-1, IL-2, 

IL-6 e IL-8) mediadas pela via da NF-κB, aumento do inibidor do fator ativador 

de plasminogênio 1 (PAI-1) (de CARVALHO; COLAÇO; FORTES, 2006). A 

TNF-α está envolvida na modulação dos efeitos da IL-6, que, por sua vez, é 

uma citocina pleiotrópica e possui importante papel nas reações inflamatórias, 

estimulando a produção de proteínas da fase aguda da inflamação nos 

hepatócitos (RAMALHO; GUIMARÃES, 2008).  

Com exceção da adiponectina, que sua produção e secreção é inibida 

na inflamação. A adiponectina é um potente indutor fisiológico de sensibilidade 

à insulina, antilipogênico, com propriedades antioxidante, anti-inflamatória e 

antifibrótica. Diferente da  lepitina, que correlaciona-se com o tamanho da 

massa adiposa acumulada (MUSSO et al., 2013).  
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3.1.12 Efeito do consumo de óleos vegetais em ratos 

Os óleos vegetais são fontes ricas de ácido linoleico (AL) e α-linolênico 

(AAL), sendo que o AL responde por mais de 50 % da composição desses 

óleos (como no caso dos óleos de uva, milho, girassol, linhaça e soja). Com 

isso, o AGPI mais utilizado na dieta humana é o AL (CALDER; GRIMBLE, 

2002).  

Kawabata et al. (2013) investigaram o efeito de diferentes ácidos graxos 

que apresentavam 18 átomos de carbono na cadeia e verificaram que existe 

influência na incorporação de ácidos graxos específicos. Gaíva et al. (2001) 

constataram aumento no depósito de gordura nos ratos suplementados com 

óleo rico em C18:2 (n-6) e sua incorporação no tecido adiposo. Por outro lado, 

Blanchard et al. (2013) verificaram que o AL não foi capaz de alterar a atividade 

das enzimas FADS 2 e 1 e elevar a proporção de C18:2 no tecido hepático em 

ratos Sprague-Dawley. 

O efeito do consumo de AGPI da família n-6 na concentração dos 

lipídios circulantes é pouco claro. Uma dieta rica em óleo de girassol manteve 

as concentrações plasmáticas e hepáticas de triacilgliceróis similares em ratos 

suplementados com este óleo quando comparados ao grupo controle 

(PENNACCHIOTTI; MALDONADO; AVELDANÕ, 2001). 

De modo geral, pode-se afirmar que a ingestão de AGPI n-6 está 

relacionada ao aumento do estresse oxidativo quando não acompanhado de 

adequada quantidade de antioxidante presente na matriz alimentar, como, por 

exemplo, vitamina E (muito presente em óleos vegetais).  

3.1.13 Efeito do consumo de óleo de semente de uva  

O OSU é composto majoritariamente pelo ácido graxo linoleico n-6, o 

qual é essencial e precursor da biossíntese do AA e, já se sabe, em sua 

composição alguns compostos fitoquímicos, como fitosteróis e compostos 

antioxidantes.  

No caso dos fitosteróis, inúmeras fontes na literatura apontam para sua 

função na redução da absorção do colesterol no intestino e, 

consequentemente, diminuição nos níveis de colesterol no plasma (WASAN et 
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al., 2001). Os agentes antioxidantes que podem alterar o estado de estresse 

oxidativo, como compostos fenólicos, flavonoides e vitamina E, possuem 

reconhecido potencial antioxidante. 

Diante deste fato, encontram-se na literatura alguns estudos que 

verificaram os efeitos do OSU em animais, dentre eles destaca-se o estudo de 

Nash (2004), que demonstrou que a ingestão de até 45 gramas deste óleo, por 

dia, aumentou os níveis de HDL-colesterol em 13 % e reduziu de LDL-

colesterol no nível de 7 %.  

Recentemente, Choi et al. (2010) verificaram que a suplementação de 

OSU na ração de porcos reduziu os níveis de gordura totais de 30 % para 20 

%, sendo esta observação importante para qualidade da carne e intimamente 

correlacionada com o metabolismo lipídico dos animais. 

Kim et al. (2010) estudaram os efeitos do OSU sobre o perfil lipídico do 

plasma em ratos e verificaram também significativa redução no colesterol total 

e na LDL-colesterol.  

Em recente trabalho, Asadi, Shahriari e Chahardah-Cheric (2010) 

relacionaram os efeitos no colesterol sérico, muscular e hepático com a 

ingestão do óleo de semente de uva, da canola e do milho e verificaram 

redução nos valores do colesterol sérico, destacando-se o efeito com o óleo de 

semente de uva. Não verificaram, todavia, o mesmo efeito em relação a HDL e 

LDL colesterol durante as 10 semanas de avaliação.  

A funcionalidade dos compostos fenólicos presentes na semente de uva 

também foi reportada por Shi et al. (2003). Em seu trabalho de revisão, foi 

demonstrado que os polifenóis presentes na semente de uva são capazes de 

inibir tanto a oxidação da LDL como a agregação plaquetária.  

Já o controle da hiperlipidemia foi verificado com os óleos de semente 

de uva, de semente de linhaça, colza, canola e oliva (VIJAIMOHAN et al., 2006; 

GORINSTEIN et al., 2003; BABA; ANTONIADES; HABBAL, 1999) e foi 

demonstrado que a suplementação com os óleos reduziu de forma 

considerável o teor dos triacilgliceróis e LDL-colesterol em ratos tratados por 

dietas hiperlipídicas. 
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3.2 Conclusão 

O consumo do óleo de semente de uva ainda é pouco expressivo no 

Brasil e, ao longo dos anos, a produção de uva para processamento do vinho 

tem aumentado, gerando, cada vez mais, grande volume de resíduo. Assim, 

pensar em uma reutilização, através da produção de um alimento com valor 

agregado, é de fundamental importância. O óleo de semente de uva 

caracteriza-se pela alta presença de ácido linoleico em sua composição, além 

de compostos minoritários, como vitamina E, fitosteróis e fenólicos. Verificou-se 

que poucas informações existem sobre os óleos de semente de uva produzidos 

no país, necessitando-se de melhor caracterização deste material. Relatos na 

literatura sobre os benefícios do consumo de óleo de semente de uva para a 

saúde se fazem presentes, como redução de parâmetros bioquímicos. Porém, 

um estudo mais aprofundado sobre seus efeitos com o consumo crônico se faz 

necessário. 
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4. Avaliação da composição química de óleos de semente de uva 

comercializados no mercado brasileiro 

 

Resumo 
 
A busca por novas matrizes oleaginosas para utilização na dieta humana é 
notória e tem crescido em todo o mundo. Nesse contexto, o óleo extraído da 
semente de uva ganha destaque, principalmente devido a semente ser fonte 
potencial de compostos benéficos à saúde e ser oriunda do resíduo 
agroindustrial gerado pela indústria de vinhos. Seguindo tendência mundial de 
busca de novos óleos extraídos de sementes de frutas com propriedades 
funcionais, somando-se ao aproveitamento dos resíduos industriais, visando a 
preservação do meio ambiente, torna-se importante o estudo mais aprofundado 
das características desses óleos. O conhecimento sobre as características dos 
óleos de semente de uva (OSU) comerciais brasileiro é escasso; assim, o 
presente estudo teve como objetivo analisar as características químicas, além 
de avaliar qualidade, estabilidade oxidativa e atividade antioxidante destes 
óleos. Diante dos resultados obtidos, os OSU prensados a frio produzidos no 
Brasil se mostraram fora dos padrões preconizados pela legislação 
internacional para os índices de qualidade, com exceção do óleo UVB. Os OSU 
possuem perfil de ácidos graxos, fitosteróis e de vitamina E compatíveis com 
OSU comercializados em outros países, apresentando outros compostos 
minoritários que se correlacionaram com parâmetros de qualidade e de cor 
(componentes CieLab). Os óleos apresentaram boa atividade antioxidante e 
estabilidade oxidativa, tendo as amostras prensadas a frio valores superiores 
às refinadas, no que se refere a esses dois parâmetros. De acordo com os 
resultados observados, pode-se inferir que os OSU produzidos no Brasil 
possuem considerável teor de compostos fitoquímicos com atividade biológica, 
o que possibilita a sua associação com outros óleos vegetais. No entanto, é 
necessária uma padronização metodológica no processo de obtenção destes 
óleos para adequação dos níveis de qualidade internacional. 

 

Palavras-chave: óleo de semente de uva, ácidos graxos, compostos 

minoritários. 
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4.1 Introdução  

 Com o aumento na produção de uvas (Vitis vinifera L.), a indústria 

vinícola gera cada vez mais resíduo de biomassa (KOBORI; JORGE, 2005). 

Considerando que a produção da uva, em todo o mundo, ultrapassa 68 milhões 

de toneladas (FAOSTAT, 2012) e que, de acordo com dados do IBGE, em 

2012, o Brasil produziu aproximadamente 1,5 milhões de toneladas de uvas, as 

sementes geradas dessa produção são, muitas vezes, referidas com um 

significativo subproduto agrícola e industrial (MELO, 2013) que, do ponto de 

vista ambiental, pode ser utilizado para uma finalidade benéfica ao ser humano 

e ao meio ambiente – o que resolveria, pelo menos em parte, os problemas de 

armazenagem e eliminação da biomassa das vinícolas (KIM et al., 2013). 

O conteúdo lipídico da semente de uva gira em torno de 7 a 20 % 

(BEVERIDGE et al., 2005; LUQUE-RODRIGEZ et al., 2005; CAO; ITO, 2003). 

Além disso, possui 35 % de fibras, 11 % proteínas, 3 % de minerais e 7 % de 

água (LUQUE-RODRÍGUEZ et al., 2005; SCHIEBER; STINTZING; CARLE, 

2001). A importância em reutilizar a semente da uva deve-se, principalmente, 

ao fato de seu conteúdo ser rico em lipídios e também em compostos bioativos, 

como vitamina E, fitosteróis e fenólicos, dentre outros com atividade biológica, 

que são de importância para as indústrias alimentícia, farmacêutica e de 

cosméticos (KIM et al., 2013; ROCKENBACH et al., 2010; NAKAMURA; TSUJI; 

TONOGAI, 2003). 

Com relação à composição em ácidos graxos (AG), o óleo de semente 

de uva possui elevado teor de ácidos graxos insaturados – em torno de 85 a 90 

%. Destes, o principal componente é o ácido linoleico (AL) (C18:2) (em torno de 

70 %), que não pode ser sintetizado pelo organismo humano e animal e, desta 

forma, deve ser obtido pela dieta, uma vez que é essencial à vida. Além disso, 

o AL está relacionado à regulação do LDL-colesterol no sangue (FERNANDES 

et al., 2012); quando incorporado à membrana celular, entra na cadeia dos 

eicosanoides, precursores de ácidos graxos de cadeia longa, os quais 

interferem em inúmeros processos fisiológicos (inflamatórios e imunológicos) 

(UMESHA; NAIDU, 2012); além da correta função de proteínas de membrana e 
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influência na fluidez; regulação do processo de sinalização, função celular e 

expressão gênica (DANNENBERGER et al., 2013). 

 Os compostos presentes na fração insaponificável, geralmente em 

pequenas quantidades, são importantes do ponto de vista da qualidade 

nutricional e fisiológica, bem como da estabilidade dos óleos vegetais 

(CHAIYASIT et al., 2007; CALLIGARIS; NICOLI, 2006; BIANCHINI-

PONTUSCHKA; PENTEADO, 2003).  

 Uma das ferramentas que se utiliza para análise da estabilidade do óleo 

é o índice de peróxido (IP), que avalia a formação dos hidroperóxidos: produtos 

primários da oxidação. Esta formação apresenta comportamento gaussiano, ou 

seja, a concentração baixa de hidroperóxidos não representa necessariamente 

boa estabilidade oxidativa, podendo, pelo contrário, indicar alterações 

profundas devido a formação de produtos intermediários da oxidação (aldeídos, 

cetonas) (SHAHIDI; WANASUNDARA, 2002).  

Na literatura, são escassos os estudos que avaliam os componentes 

fitoquímicos presentes na fração insaponificável do óleo de semente de uva. 

Porém, compostos interessantes e com importantes funções biológicas têm 

sido encontrados. Óleos vegetais, em geral, são comumente obtidos por 

extração química utilizando-se solvente, com posterior etapa de refino, ou por 

processo de extração utilizando a prensagem a frio, realizada apenas de forma 

mecânica. A vantagem da última técnica consiste em permitir a conservação de 

quantidade significativa desses biocompostos na fração insaponificável 

(FREITAS, 2007). 

É postulado que o óleo de semente de uva (OSU) é um dos importantes 

óleos vegetais com relativa quantidade de tocoferóis e tocotrienóis; contudo, o 

potencial antioxidante do OSU está diretamente relacionado à elevada 

concentração do isômero γ-tocotrienol da vitamina E (FERNANDES et al., 

2013; MADAWALA, KOCHHAR e DUTTA, 2012; FREITAS et al., 2008; 

CREWS et al., 2006). Dentre outros compostos minoritários presentes no OSU, 

destacam-se os fitosteróis (RUBIO et al., 2009; PARDO et al., 2009; NAVAS, 

2009; MATHAUS, 2008; CREWS et al., 2006) e os compostos fenólicos 

(MAIER et al., 2009; SHI et al., 2004; REVILLA et al., 1997). 
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Os relatos sobre a atividade biológica dos isômeros dos tocotrienóis têm 

recebido grande atenção nos últimos tempos, como mostram os trabalhos de 

Choi e Lee (2009), que avaliaram o efeito antioxidante de fração rica em 

tocotrienóis das sementes de uva, e de Kim et al. (2008), que também 

relataram elevado potencial biológico, principalmente do γ-T3. Em recente 

trabalho de revisão, Kaileh e Sen (2010) demonstraram efeito anti-inflamatório 

deste isômero na via de sinalização do NF-kB, confirmando a funcionalidade 

deste composto. 

Motivado pela pouca informação sobre dados químicos dos óleos de 

semente de uva obtidos industrialmente pelo mundo e, principalmente, pela 

inexistência no Brasil de relato sobre as características desses óleos, o 

presente trabalho objetivou estudar o óleo de semente de uva brasileiro, a fim 

de conhecer suas características e, consequentemente, seu potencial para a 

saúde humana. 
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4.2 Objetivos 

 

4.2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar os óleos de semente de uva comerciais brasileiros. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

- Analisar os índices de qualidade de óleos de semente de uva disponíveis do 

mercado brasileiro. 

- Quantificar os teores de fenólicos, carotenoides e clorofilas totais e os 

parâmetros de cor presentes nos óleos de semente de uva disponíveis do 

mercado brasileiro. 

- Caracterizar o perfil de ácidos graxos, vitamina E, fitosteróis e de voláteis dos 

óleos de semente de uva. 

- Verificar a estabilidade oxidativa e a atividade antioxidante dos óleos de 

semente de uva brasileiros. 
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4.3 Material e Métodos 

4.3.1 Material 

Óleos de semente de uva refinados e prensados a frio foram adquiridos 

comercialmente no mercado nacional entre os meses de julho de 2012 e 

agosto de 2013. Sete amostras de diferentes marcas foram selecionadas 

aleatoriamente (Figura 4.1). Todas as amostras encontravam-se dentro do 

prazo de validade. 

 

 
Figura 4.1 Óleos de semente de uva prensadas a frio (1: UVB, 2: URS, 3: OOV e 
6: CAM) e refinados (4: CAC, 5: MDO, 7: BER) adquiridos do mercado brasileiro. 

 

As amostras de óleos de semente de uva foram produzidas no Brasil e 

possuíam procedências distintas: UVB (Antônio Prado, RS), URS (Bento 

Gonçalves, RS), OOV (Guaribalde, RS), CAC (Estância Velha, RS), MDO 

(Brasília, DF), BER (São Paulo, SP), CAM (São Bernardo do Campo, SP). 

Foram transportadas até o Laboratório de Lípides-FCF/USP e fracionadas em 

frascos de vidro âmbar, adicionadas de gás nitrogênio no headspace e 

mantidas a -20 °C até a realização das análises.  

1 2 3 4 5 6 7 
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Figura 4.2 Esquema das análises de caracterização dos óleos de semente de uva realizadas no presente estudo. 
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4.3.2 Métodos analíticos 

4.3.2.1 Parâmetros de qualidade  

A qualidade dos óleos de semente de uva foi avaliada através do índice 

de acidez, pelo método Ca 5a – 40, que se baseia na titulação de hidróxido de 

potássio (KOH) necessário para neutralizar os ácidos graxos livres contidos no 

óleo. Os resultados foram expressos em miligramas de KOH por grama de óleo 

(mg KOH/g). Para o índice de peróxido, foi utilizado o método Cd 8b – 90, 

baseado na redução do hidroperóxido a iodeto de potássio. O resultado foi 

expresso em miliequivalente de oxigênio ativo por quilograma de óleo (mEq 

O2/Kg). Já a determinação do índice de ρ-anisidina (I-A) foi realizada segundo 

método Cd 18 – 90, que fundamenta-se na reação dos produtos secundários 

da degradação de lipídios, sobretudo compostos aldeídicos, e posterior leitura 

em espectrofotômetro a 350 nm (Spectronic® 20, Genesystm, Rochester, EUA). 

O valor de ρ-anisidina é definido como a absorbância detectada em solução de 

um grama de óleo em solução de ácido acético (AOCS, 2004). 

4.3.2.2 Perfil de ácidos graxos  

A determinação do perfil de ácidos graxos foi realizada inicialmente 

submetendo-se 100 mg de cada amostra à esterificação em BF3 14 %, segundo 

método Ce 2-66 (AOCS, 2004), e, em seguida, sendo feita a injeção em 

cromatógrafo gasoso (Shimadzu, modelo Plus GC 2012, Quioto, Japão), 

método Ce 1-62 (AOCS, 2004). As condições cromatográficas para análise 

foram: coluna cromatográfica de sílica fundida SP-2560 (biscianopropil 

polisiloxana) de 100 m e 0,25 mm; programação de temperatura da coluna: 

isotérmico a 140 °C por 5 min e então aquecimento a 4 °C/min até 240 °C, 

permanecendo nesta temperatura por 20 min; temperatura do vaporizador: 250 

°C; temperatura de detector: 260 °C; gás de arraste hélio com vazão de 1 

mL/min e razão de divisão da amostra a 1/100.  

A identificação dos diferentes ácidos graxos foi realizada por comparação 

entre os tempos de retenção das amostras e dos padrões de referência da 

mistura de 37 metil ésteres de ácidos graxos, C4:0-C24:0 (Sigma Chemical Co St. 

Luis, MO, EUA). Os resultados foram expressos em grama por 100 gramas (g/100 
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g) da área de cada pico dos ácidos graxos identificados. 

4.3.2 3 Composição de fitosteróis 

A quantificação de fitosteróis foi determinada segundo Duchateau et al. 

(2002) com algumas modificações. O método foi realizado submetendo-se 150 mg 

de amostra à saponificação e adicionado-se padrão interno 5-α-colestano (1 

mg/mL) em hexano. Para tal, 5 mL de KOH 3 % metanólico foram adicionados e 

mantidos por 3 horas a 50 ± 2 °C em banho termostático com agitação horizontal. 

Após a mistura com água destilada, a fração insaponificável foi extraída 

utilizando-se 5 mL de hexano. A fase orgânica foi coletada, transferida para um 

tubo teste e o processo de extração foi repetido 3 vezes. O extrato recolhido foi 

seco em fluxo de nitrogênio, até total evaporação do solvente, e ressuspendido 

em 150 uL de hexano antes da injeção no cromatógrafo gasoso (CG) com 

detector de ionização de chama e coluna de polimetilfenilsiloxana (5 % fenila, 60 

cm e 0,25 mm de diâmetro interno / DB-5). As condições cromatográficas para 

análise foram: temperatura da coluna de 290 °C; temperatura do detector de 300 

°C; gás de arraste utilizado hélio (1 mL/min) e razão de divisão da amostra 1/50. 

 Os esteróis foram identificados por comparação com o tempo de 

retenção dos padrões sintéticos estigmasterol (S 6126), β-sitosterol (S 9889) e 

campesterol (C 5157) (Sigma Chemical Co St. Luis, MO, EUA). Os resultados 

foram expressos em miligramas por 100 gramas de óleo (mg/100 g). 

4.3.2.4 Quantificação dos isômeros de tocoferóis e do γ-tocotrienol 

A determinação dos isômeros de tocoferóis (α-, β-, γ- e δ-tocoferol) e do 

γ-tocotrienol foi realizada segundo metodologia Ce 8 – 86 (AOCS, 2004), por 

cromatografia líquida de alta eficiência (Shimadzu, modelo CBM-20ª, Quioto, 

Japão). As mostras de óleo foram diluídas em hexano PA (0,1 g/mL), filtradas 

em filtro de membrana PTFE de 0,22 µm e depois injetadas no cromatógrafo 

líquido de alta eficiência (HPLC) equipado com detector de fluorescência (RF-

10AXL), programado para 295 nm de excitação e 330 nm de emissão. As 

condições cromatográficas utilizadas foram: coluna de sílica (Shim-pack CLC-

Sil (M) 25 cm); fase móvel previamente filtrada e degaseificada, composta de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996910001298#bib6
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996910001298#bib6
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hexano/álcool isopropílico (99:1, v/v); sistema operado isocraticamente com 

fluxo de 1,0 mL/min.  

A identificação dos tocoferóis e do isômero γ-tocotrienol foi conduzida 

pela comparação dos tempos de retenção de cada padrão sintético dos 

isômeros (Sigma Chemical Co St. Luis, MO, EUA) submetidos às mesmas 

condições operacionais. A quantificação foi baseada no método de 

padronização externa obtida pela curva de calibração de cada isômero: α-

tocoferol (0,01 a 0,50 µg/mL; R2 = 0,993), γ-tocoferol (0,06 a 9,00 µg/mL; R2 = 

0,9954) e γ-tocotrienol (0,07 a 1,11 µg/mL; R2 = 0,993). O resultado foi 

expresso em miligrama de equivalente do isômero por 100 gramas de amostra 

(mg/100 g) e a atividade de vitamina E foi calculada por equivalente de 

tocoferóis (atividade de vitamina E = Cα-T x 1,0 + Cβ-T x 0,5 + Cγ-T x 0,25 + Cδ-T x 

1,0), como descrito por Hussain et al. (2012). 

4.3.2.5 Determinação dos carotenoides totais 

O total de carotenoides foi determinado segundo Ranjith et al. (2006), 

com modificações. Foi dissolvido 1 mL de cada OSU em hexano PA (0,1 

mg/mL), adicionado uma solução NaCl 0,5 % e, em seguida, centrifugado por 

10 minutos a 1.500 g. Foram coletados 250 µL do sobrenadante, o qual foi 

diluído para ser feita a leitura a 460 nm (BIOTEK, modelo Synergy HT, 

Vermont, EUA). A quantificação foi baseada na curva de calibração do β-

caroteno (0,39 - 50 µg/mL; R2= 0,998) e a quantidade de carotenoides totais foi 

expressa em mg de equivalente de β-caroteno por 100 gramas de amostra (mg 

EBC/100 g). 

4.3.2.6 Quantificação de clorofilas totais 

A determinação de clorofilas totais foi realizada por método 

colorimétrico, segundo Minguez-Mosquera et al. (1991). O método se baseia na 

diluição de 1,5 g de amostra em 5 mL de cicloexano PA, seguida de leitura em 

aparelho espectrofotométrico a 670 nm. A quantificação foi realizada pela 

equação Clorofila Total = (Absorbância x 106) / (613 x 102 x densidade óleo) e 

os resultados foram expressos em miligramas de clorofila por quilograma de 

óleo (mg/Kg). 
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4.3.2.7 Análise de compostos voláteis 

Os compostos voláteis foram determinados por cromatografia gasosa 

acoplada a um espectrômetro de massa (SPME-CG-MS), obtendo a 

microextração de fase sólida dos compostos presentes no headspace de cada 

amostra. Vials contendo 1 grama de cada óleo foram hermeticamente fechados 

durante 24 h, para conferir suficiente quantidade de analito, à temperatura 

ambiente (25 °C). A extração isotérmica foi realizada utilizando-se uma coluna 

de fibra pré-condicionada (Supelco, modelo 57330-U, Melbourne, Austrália) 

com uma fibra 50/30 lm DVB/Carboxen/PDMS Stable-Flex. Para separação dos 

compostos voláteis, foi utilizada uma coluna apolar (Supelcowax 10, modelo 

24070) de 30 m x 0,25 mm, com espessura de película de 0,25 µm em 

cromatógrafo gasoso (Hewlett-Packard, modelo HP-6890, Califórnia, EUA), 

equipado com massa de detector seletivo (Hewlett-Packard, modelo HP-5973, 

Califórnia, EUA).  

As condições cromatográficas foram: temperatura inicial de 40 °C 

durante 1 min, com aumento à taxa de 2 °C/min até 160 °C; em seguida, a 

temperatura foi aumentada para 200 °C; após 4 min no modo splitless, a taxa 

de divisão foi definida a 1:40 para expurgar o sistema MS-GC; fluxo de hélio (1 

mL/min). Os espectros de massa foram registrados com intervalo de varrimento 

de 10 a 300 amu. A identificação de compostos voláteis foi efetuada usando 

Wiley 275, NBS 75 K e espectros de massa em bibliotecas e em parte por co-

injecção de compostos de referência.  

4.3.2.8 Análise instrumental de cor 

Os parâmetros de cor foram avaliados por reflectância no espaço de cor 

CIELab, utilizando colorímetro ColorQuest XE (Hunter Assoc. Laboratory, 

Reston, EUA), campo de visão 10°, tipo de iluminante D65 e diâmetro da fenda 

de 1 mm. Os parâmetros avaliados foram a luminosidade (L*), com valor 

máximo de 100, que representa perfeita reflexão difusa, enquanto que o valor 

mínimo (zero) constitui o preto. A tonalidade da amostra não apresenta limite 

numérico específico, porém toma-se como referência o valor de 60 unidades de 

cor, com variação da intensidade de verde/vermelho (a*) e variação da 

intensidade de azul/amarelo (b*). 
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4.3.2.9 Índice de estabilidade oxidativa  

O índice de estabilidade oxidativa dos óleos foi determinado utilizando-

se o analisador Rancimat® modelo 743 (Metrohm Ltd., Herisau, Suíça), 

segundo método Cd 12b – 92 (AOCS, 2004). O período de indução (PI) da 

autoxidação das amostras foi determinado em horas, quando estas foram 

submetidas à temperatura de 120 °C e a fluxo de oxigênio de 20 L/h.  

4.3.2.10 Quantificação de fenólicos totais 

A determinação de fenólicos totais foi realizada com extrato obtido 

segundo Bail et al. (2008). A quantificação foi baseada no método colorimétrico 

descrito por Swain e Hills (1959), utilizando-se o reagente Folin-Ciocalteau, 

adaptado para microplacas de 96 poços (Fischer Scientific, Hanover Park, IL). 

A leitura foi realizada a 720 nm em leitor de placas Multi-Detection microplate 

reader Synergy (BIOTEK®, modelo Synergy HT, Vermont, EUA). Para a 

quantificação, foi utilizada curva-padrão com ácido gálico (Sigma Chemical Co 

St. Luis, MO, EUA) nas concentrações de 0,50 a 5,00 µg/mL. O teor de 

compostos fenólicos totais nos óleos foi expresso como mg de equivalente de 

ácido gálico por 100 gramas de amostra (mg EAG/100 g).  

4.3.2.11 Atividade antioxidante por TEAC 

Um dos métodos utilizados para avaliar a atividade antioxidante foi 

baseado na captura do radical ABTS (2,2’ azinobis 3-etilbenzotiazolina-6-ácido 

sulfônico). Para o preparo do radical ABTS, foi adicionado persulfato de 

potássio 2.45 mM à solução estoque do radical ABTS 7 mM. Essa solução foi 

mantida em overnight e, em seguida, foi adicionado álcool etílico até se obter a 

absorbância de 0,700 ± 0,05 a 734 nm, segundo Re et al. (1999).  

O extrato utilizado nessa determinação foi preparado segundo Bail et al. 

(2008) e, em seguida, foi preparada uma diluição sequencial para obtenção de 

uma curva (1–100 mg/mL). A determinação da atividade antioxidante foi 

adaptada para microplata de 96 poços, em que foram adicionados 200 µL da 

solução de ABTS em 20 µL de cada concentração do extrato. A leitura ocorreu 

após exatamente 6 minutos no leitor de placa (BIOTEK, modelo Synergy HT, 

Vermont, EUA), a 734nm.  
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O resultado foi calculado através da equação do padrão Trolox (0,1 – 

2,0 mM; R2 = 0,9999) e da equação das diluições das amostras e foi expresso 

em micromolar equivalente de Trolox por 100 gramas de amostra (µM ET/100 

g). 

4.3.2.12 Atividade antioxidante por ORAC 

Este método consiste na reação da solução de AAPH (2,2’- azobis 

(amidinopropane) dihydrochloride), um gerador de radical livre, com a 

fluoresceína adicionada à amostra. Foram realizados tanto o método lipofílico 

quanto o método hidrofílico (Prior et al., 2003) em placa de 96 poços. No 

método lipofílico, a amostra foi diluída em solução de acetona:água na 

proporção 1:1 com β-ciclodextrina a 7 %. No hidrofílico, foi utilizado o extrato 

metanólico, segundo Bail et al. (2008), sendo o mesmo diluído em etanol.  

Em ambas as técnicas, foi adicionado o reagente fluoresceína (40 M) 

nas amostras e, a seguir, a placa foi incubada a 37 °C durante 30 minutos. 

Após este período, foi também adicionado o AAPH (135 mM), submetido à 

agitação por 10 segundos. A seguir, a fluorescência foi medida em leitor de 

placas (BIOTEK, modelo Synergy HT, Vermont, EUA), com excitação de 

493nm (filtro 485/20) e emissão em 515 nm (filtro 528/20). As leituras foram 

realizadas a cada minuto, durante 1 hora.  

Quanto menor a intensidade da fluoresceína, maior é a capacidade 

antioxidante do composto. O resultado foi calculado através da equação de 

regressão entre a concentração do padrão Trolox (6.25 - 50.0 μM; R² = 

0,9994) e a área sob a curva de decaimento da fluorescência (AUC), sendo 

expresso em micromolar equivalente de Trolox por 100 gramas de amostra 

(µM ET/100 g). 

4.3.2.13 Análise dos dados 

Os resultados das análises foram inicialmente submetidos ao teste de 

Shapiro-Wilk para avaliação da normalidade das variâncias. Os dados não-

normais (p<0,05) foram submetidos ao teste Box-Cox para transformação (BOX 

e COX, 1964). Em seguida, todos os dados, já normalizados, foram submetidos 

ao teste ANOVA univariada, seguido do teste paramétrico de Tukey. Os dados 
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que não foram possíveis normalizar, foram submetidos ao teste de Kruskal-

Wallis, seguido do teste não-paramétrico de Dunns; os dois testes a 5 % de 

significância. Todas as análises foram realizadas em triplicata, sendo os 

resultados expressos pelo valor médio ± desvio-padrão (DP), adotando-se o 

coeficiente de variação de 10 %. A variância dos dados normalizados foi 

explicada, submetendo-os à análise multivariada PCA (Principal Component 

Analysis) e à análise de correlação pelo teste de Pearson. O programa 

Statistica (Statsoft, versão 11, Tulsa, Oklahoma, EUA) foi utilizado para análise 

multivariada e o SPSS (Statsoft, versão 22, Tulsa, Oklahoma, EUA) para todas 

as outras análises estatísticas. 
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4.4 Resultados 

 

4.4.1 Parâmetros de qualidade  

Na Tabela 4.1, encontram-se os resultados para o índices de acidez, de 

peróxido e ρ-anisidina dos óleos de semente de uva analisados.  

Tabela 4.1 Parâmetros de qualidade de óleos de semente de uva 
comerciais brasileiros. 

Óleos 
Índice de Acidez  

(mg KOH/g) 

Índice de Peróxido  

(mEq O2/Kg) 
I-A 

Prensados a frio 

UVB 2,65 ± 0,20d 3,96 ± 0,71f 3,29 ± 0,03f 

URS 4,59 ± 0,16c 19,81 ± 0,72c 5,77 ± 0,30e 

OOV 5,82 ± 0,04b 11,06 ± 0,93e 6,40 ± 0,10d 

CAC 6,41 ± 0,01a 32,80 ± 0,16a 8,36 ± 0,07c 

Valores máximos 
de referência* 

4,00 15,00 - 

Refinados 

MDO 0,28 ± 0,00e 15,60 ± 0,33d 11,40 ± 0,07b 

BER 0,31 ± 0,00e 22,82 ± 0,58b 16,35 ± 0,06a 

CAM 0,28 ± 0,00e 4,50 ± 0,83f 11,28 ± 0,03b 

Valores máximos 
de referência* 

 0,60 10,00 
- 

Resultados expressos em média ± desvio padrão (n=3). Letras diferentes na mesma 
coluna representam resultados diferentes estatisticamente, de acordo com o teste de 
Tukey (p<0,05). *Codex Alimentarius (1999). Iρ-A: índice de ρ-anisidina. 

 

 As amostras refinadas apresentaram valores estatisticamente baixos 

para o índice de acidez (faixa de 0,28 a 0,31 mg KOH/g), enquanto que, nas 

amostras prensadas a frio, foram observados valores elevados (faixa de 2,65 a 

6,41 mg KOH/g), tendo a amostra UVB apresentado o menor valor para o 

índice. O índice de peróxido foi estatisticamente menor para as amostras UVB 

e CAM, com valores de 3,96 e 4,50 mEq O2/Kg, respectivamente. Já para os 

resultados do índice de ρ-anisidina, as amostras refinadas apresentaram 

valores estatisticamente maiores do que as amostras submetidas ao processo 

de prensagem a frio (Tabela 4.1).  
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4.4.2 Perfil de ácidos graxos 

 Na Tabela 4.2, pode ser encontrada a composição de ácidos graxos das 

diferentes marcas de OSU brasileiros. 

Tabela 4.2 Perfil de ácidos graxos (g/100 g) presentes nos óleos de semente 
de uva comerciais brasileiros. 

Ácidos Graxos 

(g/100g) 

Prensado a frio Refinado 

UVB  URS OOV CAC MDO BER CAM 

C16:0 
6,26 ± 

0,07d 

6,52 ± 

0,09c 

6,61 ± 

0,02bc 

6,70 ± 

0,01b 

5,86 ± 

0,01e 

6,55 ± 

0,01c 

7,06 ± 

0,01a 

C18:0 
3,42 ± 

0,08c 

3,36 ± 

0,05c 

3,22 ± 

0,23c 

3,53 ± 

0,04c 

3,47 ± 

0,04c 

3,86 ± 

0,04b 

4,22 ± 

0,13a 

C18:1 c (n-9)* 
15,83 ± 

0,07ab 

17,20 ± 

0,05ab 

14,80 

± 0,07b 

15,31 ± 

0,05ab 

30,52 

± 0,05a 

16,64 ± 

0,01ab 

20,32 ± 

0,07ab 

C18:2 c (n-6)* 
74,15 ± 

0,20ab 

72,19 ± 

0,06ab 

75,02 

± 0,31a 

74,12 ± 

0,11ab 

59,05 

± 0,08b 

72,64 ± 

0,04ab 

68,42 ± 

0,16ab 

C18:3 (n-3) 
0,21 ± 

0,01c 

0,49 ± 

0,03a 

0,36 ± 

0,03b 

0,34 ± 

0,01b 

0,46 ± 

0,00a 

0,31 ± 

0,00b 
n.d. 

C20:3 (n-6) n.d. n.d. n.d. n.d. 
0,65 ± 

0,00 
n.d. n.d. 

Totais (g/100 g) 

Saturados 
9,72 ± 

0,14d 

9,99 ± 

0,04cd 

9,83 ± 

0,22d 

10,22 ± 

0,05bc 

9,33 ± 

0,04d 

10,40 ± 

0,04b 

11,28 ± 

0,12a 

Monoinsaturados 
15,92 ± 

0,07ab 

17,34 ± 

0,05ab 

14,80 

± 0,07b 

15,31 ± 

0,05ab 

30,52 

± 0,05a 

16,64 ± 

0,01ab 

20,32 ± 

0,07ab 

Poli-insaturados 
74,36 ± 

0,20ab 

72,67 ± 

0,05ab 

75,38 

± 0,29a 

74,47 ± 

0,11ab 

60,16 

± 0,10b 

72,95 ± 

0,04ab 

68,42 ± 

0,16ab 

Resultados expressos em média ± desvio padrão (n=3). Médias com diferentes letras na 
mesma linha são estatisticamente diferentes entre si a 5 % de significância pelo teste de 
Tukey. *Não-paramétricos dados foram obtidos pelo teste de Kruskal-Wallis. n.d.: não 
detectável.  

 

Com relação ao perfil de ácidos graxos dos diferentes óleos de semente 

de uva, nota-se que todos os óleos, sem exceção, apresentaram maiores 

concentrações do AG poli-insaturado linoleico (C18:2, n-6), com faixa de 

concentração de 59,05 a 75,02 g/100 g, seguido do monoinsaturado oleico 
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(C18:1, n-9), com variação de 14,80 a 30,52 g/100 g, além do saturado 

palmítico (C16:0) (5,86 a 7,06 g/100 g). 

4.4.3 Análise de cor 

Em geral, as amostras apresentaram baixa luminosidade (L*), ou seja, 

pouca representatibilidade da turbidez. Os valores de L* variaram de 4,58 a 

16,23 e a amostra UVB foi considerada a mais turva (p<0,001), enquanto a 

amostra URS destacou-se como a mais límpida (Tabela 4.3).  

Tabela 4.3 Valores médios de coordenadas CieLab de óleos de semente de 

uva comerciais brasileiros. 

Amostras 

Parâmetros 

L* a* b* 

Prensado a frio 

UVB 16,23  0,89a -0,28  0,05c 10,24  0,46a 

URS 4,58  0,45d 0,86  0,22bc 4,58  0,70cd 

OOV 7,95  0,36c -1,11  0,44b 8,40  0,74b 

CAC 7,50  0,09c -1,05  0,18b 8,22  0,18b 

Refinado 

MDO 6,86  0,20c -1,32  0,48b 2,91  0,44e 

BER 11,55  0,71b -2,35  0,34a 5,32  0,65c 

CAM 5,33  0,28d -0,95  0,28bc 3,51  0,47de 

Resultados expressos em média ± desvio padrão (n=3). Médias com diferentes letras na 

mesma coluna são estatisticamente diferentes com 5 % pelo teste de Tukey. L*: luminosidade; 

a*: variação de verde/vermelho; b*: variação de azul/amarelo.  

 

O valor da componente b* positiva também variou entre as amostras. A 

amostra UVB apresentou a maior intensidade de amarelo (10,24), enquanto a 

amostra MDO obteve a menor intensidade (2,78). A componente a* negativa 

variou entre -0,28 e 2,35 nas amostras. 
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4.4.4 Compostos voláteis 

Vinte e oito compostos com características aromáticas foram 

identificados na fração volátil presente nas sete diferentes marcas de OSU 

brasileiros (Quadro 4.1). Estes consistiam principalmente de 6 álcoois, 5 

aldeídos, 3 ácidos carboxílicos, 3 ésteres, 3 hidrocarbonos, 3 cetonas e 2 

terpenos. 

 

4.4.5 Compostos fenólicos, carotenoides e clorofilas totais 

Os resultados dos fenólicos totais presentes nos óleos de semente de 

uva comerciais mostraram faixa de quantificação expressivamente variável, 

entre 1,82 e 27,87 mg/100 g (Tabela 4.4). Foram observados baixos valores de 

fenólicos totais para os óleos obtidos pelo processo de refino (1,82 a 6,40 

mg/100 g); contudo, os óleos prensados a frio apresentaram teores superiores 

(13,92 a 27,87 mg/100 g) desses compostos.  

Foram também obtidas as quantificações totais dos pigmentos 

carotenoides e clorofilas. Para as duas determinações, a amostra URS 

apresentou valor significativamente superior aos valores das demais marcas 

(em ambos os casos, p<0,001). Mais uma vez, foi possível verificar que todas 

as amostras refinadas apresentaram menores concentrações destes 

constituintes minoritários (0,08 a 1,82 mg/Kg de clorofila e 4,24 a 24,26 

mg/100g de carotenoides) em relação às amostras prensadas a frio (2,96 a 

4,04 mg/Kg de clorofila e 33,94 a 59,85 mg/100g de carotenoides). 
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Quadro 4.1 Compostos voláteis presentes em  óleos de semente de uva comerciais brasileiros. 

Compostos Número CAS  Descrição 
Prensado a frio Refinado 

UVB URS OOV CAC MDO BER CAM 

Álcoois 

Etanol [64-17-5] Floral        

Isoamílico [123-51-3] Frutado        

Hexanol [111-27-3] Citrus, eucalipto        

n-Pentanol [71-41-0] Frutado, banana        

1-octen-3-ol [3391-86-4] Cogumelo, frutado        

Fenil etanol [60-12-8] Mel, floral        

Aldeídos 

Isopentanal [590-86-3]         

Pentanal [110-62-3] Frutado        

Hexanal [66-25-1] Grama verde        

2-Heptenal [57266-86-1] Rancidez        

2-Nonenal [18829-56-6] Gordura, pepino        

Acidos Carboxílicos  

Acético [64-19-7] Vinagre        

Isovalérico [503-74-2] Cheiro doce, podre        

Hexanoico [142-62-1]         

  
        

  
        

  
        



62 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compostos Número CAS  Descrição 
Prensado a frio Refinado 

UVB URS OOV CAC MDO BER CAM 

Ésteres 

Acetato isoamílico (banana oil) [123-92-2] Doce, frutado        

Hexanoato de etila [123-66-0] Frutado, floral        

Octanoato de etila [106-23-1] Frutado, floral        

Compostos Furanos 

Furfural [98-01-1] Amêndoa        

Hidrocarbono 

Hexano [110-54-3]         

Tolueno [108-88-3] Floral        

Estireno [100-42-5] Pungente, assado        

Cetonas 

Acetoína [513-86-0] Amanteigado        

2,4-metil-2-hexanona [105-42-0] Apimentado, acetona        

1,3,6-dimetil-tetraidropiran-2-ona [3720-22-7] Floral        

1,2,4,6 tritert-butil-4-metil-2,5-
cicloexadien1-ona 

[19687-22-0]         

Terpenos 

α-Limoneno [5989-54-8] Citrus fresco, laranja        

4-Careno [5208-50-4] Doce, pungente        

Silanol 

Tert-butildimetilsilanol [18173-64-3]         
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Tabela 4.4 Compostos minoritários totais dos óleos de semente de uva comerciais brasileiros. 

Compostos 
Minoritários 

Prensado a frio Refinado 

UVB URS OOV CAC MDO BER CAM 

Fenólicos Totais 
(mg EAG/100 g) 

27,87 ± 3,69a 13,92 ± 3,60b 18,21 ± 1,56b 16,22 ± 0,56b 1,82 ± 0,09d 6,40 ± 0,57c 4,09 ± 0,13cd 

Carotenoides Totais 
(mg EBC/100 g) 

51,67 ± 2,08b 59,85 ± 3,06a 33,94 ± 4,93c 33,85 ± 4,16c 4,24 ± 0,58e 8,99 ± 2,00e 24,26 ± 2,00d 

Clorofilas Totais  
(mg/Kg) 

3,52 ± 0,09b 4,04 ± 0,05a 2,96 ± 0,03c 3,61 ± 0,14b 0,08 ± 0,01e 0,11 ± 0,05e 1,89 ± 0,01d 

Resultado expresso em média ± desvio-padrão (n=3). Letras diferentes na mesma linha representam resultados estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey 
(p≤0,05).  
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4.4.6 Isômeros do tocoferol (T) e tocotrienol (T3) 

 Os óleos da semente de uva brasileiros apresentaram, em sua 

composição, diferentes concentrações para os três isômeros estudados: α-T, γ-

T e γ-T3 (Tabela 4.5). Em relação ao isômero α-tocoferol, observou-se que as 

amostras refinadas apresentaram valores superiores (8,56 a 47,78 mg/100 g) 

quando comparadas às prensadas a frio (1,33 a 1,76 mg/100 g).  

 Foi observado que, para todas as amostras, independentemente do 

processo de obtenção, houve a predominância do isômero γ-T3. As amostras 

submetidas a prensagem a frio apresentaram teores entre 417,03 e 453,48 

mg/100 g de γ-T3 e somente a amostra CAC diferiu, de forma significativa, das 

demais. Verificou-se também que os valores encontrados para as amostras 

prensadas foram significativamente superiores aos encontrados nas amostras 

submetidas ao processo de refino, os quais obtiveram valores de 57,22 a 

267,80 mg/100 g (Tabela 4.5).  

Na Tabela 4.5, também é possível observar os resultados para a 

atividade da vitamina E. Menores valores foram encontrados para as amostras 

prensadas a frio, apresentando média de 1,66 mg/100 g, quando comparadas 

às amostras refinadas, as quais apresentaram valores na faixa de 8,81 a 48,12 

mg/100 g. 

4.4.7 Fitosteróis 

A composição de fitosteróis dos óleos de semente de uva encontra-se 

na Tabela 4.5. A soma dos fitosteróis identificados nos óleos de semente de 

uva ficou na faixa de 82 a 136 mg/100 g, com média de 115,30 mg/100 g. As 

concentrações de campesterol, estigmasterol e β-sitosterol, das amostras 

refinadas (faixas de 9,08 a 11,39; 13,42 a 21,75 e 59,59 a 73,72 mg/100 g, 

respectivamente), foram estatisticamente inferiores quando comparadas às 

amostras submetidas ao processo de extração a frio (faixas de 12,78 a 13,79; 

30,57 a 32,63 e 83,50 a 91,94 mg/100 g, respectivamente).  
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Tabela 4.5 Quantificação dos principais isômeros da vitamina E e fitosteróis presentes em óleos de semente de uva comerciais 
brasileiros. 

Análises 
Prensado a frio Refinado 

UVB URS OOV CAC MDO BER CAM 

Vitamina E  
(mg/100 g) 

α-T 1,76  0,01d 1,69  0,02d 1,33  0,02e 1,34  0,01e 47,78  3,1a 9,30  0,06b 8,56  0,08c 

γ-T 0,49  0,02c 0,61  0,02c 0,51  0,03c 0,47  0,01c 1,35  0,11a 1,11  0,02b 0,99  0,09b 

γ-T3 450,99  10,34a 432,50  14,47ab 453,48  4,79a 417,03  12,70b 57,22  0,04d 261,43  1,00c 267,80  5,47c 

Atividade 
Vitamina E* 

1,88  0,01d 1,84  0,02bc 1,46  0,03d 1,45  0,01d 48,12  3,13a 9,58  0,06b 8,81  0,06bc 

Fitosteróis 
(mg/100 g) 

Campesterol 12,78 ± 0,34b 13,79 ± 0,07a 12,90 ± 0,31b 13,51 ± 0,10ab 11,39 ± 0,23c 9,08 ± 0,22d 9,81 ± 0,46d 

Estigmasterol 31,98 ± 5,28a 32,63 ± 0,74a 30,66 ± 0,32a 30,57 ± 0,19a 21,75 ± 2,93b 13,42 ± 0,44c 18,74 ± 1,09bc 

β-sitosterol 83,50 ± 1,28a 88,86 ± 1,14a 84,17 ± 1,47a 91,94 ± 0,32a 73,72 ± 7,76b 59,59 ± 2,36c 62,27 ± 1,39c 

Soma** 128,26 ± 6,90a 135,28 ± 1,94a 127,73 ± 2,10a 136,02 ± 0,62a 106,86 ± 10,92b 82,09 ± 3,02c 90,82 ± 2,94c 

Resultado expresso em média ± desvio-padrão (n=3). Letras diferentes na mesma linha representam resultados estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). α-T: alfa tocoferol; γ-T: gama tocoferol; γ-T3: gama tocotrienol. *A atividade da Vitamina E foi expressa em equivalente de α-tocoferol. **Soma de 
fitosteróis (campesterol, estigmasterol e β-sitosterol). 
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4.4.8 Índice de Estabilidade Oxidativa (IEO)  

Na Tabela 4.6, pode-se verificar os tempos de indução dos óleos. Nota-

se que a média do tempo de indução das amostras prensadas a frio (2,44 h) foi 

superior ao das amostras refinadas (1,72 h). A amostra que obteve 

estatisticamente maior tempo de indução nas condições adversas do 

experimento foi a UVB. 

Tabela 4.6 Valores médios do índice de estabilidade oxidativa (120 °C, 20 h/L) 

de óleos de semente de uva comerciais brasileiros. 

Óleos Tempo de indução (h) 

Prensado a frio 

UVB 3,09 ± 0,55a 

URS 2,94 ± 0,26ab 

OOV 2,36 ± 0,18bc 

CAC 1,37 ± 0,09d 

Refinado 
 

MDO 1,87 ± 0,12cd 

BER 1,29 ± 0,07d 

CAM 2,01 ± 0,02c 

Resultado expresso em média ± desvio-padrão (n=3). Letras diferentes significam que houve 

diferença significativa entre as amostras pelo teste de Tukey (p ≤ 0,001). O óleo de soja, 

como referência apresentou para as mesmas condições tempo de indução de 3,67 ± 0,05 h. 

 

4.4.9 Atividade antioxidante  

A atividade antioxidante dos OSU brasileiros encontra-se disponível na 

Tabela 4.7. Para ORAC lipofílico, foi possível observar que, em se tratando das 

amostras prensadas a frio, a URS apresentou valor estatisticamente superior 

(432,10 µM eq Trolox/100 g) aos valores das demais amostras. As amostras 

OOV (362,92 µM eq Trolox/100 g) e CAC (370,32 µM eq Trolox/100 g) 

apresentaram valores inferiores estatisticamente ao da amostra URS, mas não 

diferiram entre elas. A amostra UVB apresentou valor significativamente inferior 

(224,00 µM eq Trolox/100 g), porém este valor ainda é 10 vezes superior aos 
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apresentados para as amostras refinadas (faixa de 23,64 a 27,28 µM eq 

Trolox/100 g), conforme a Tabela 4.7. 

Para o ensaio ORAC hidrofílico, foi observado valor estatisticamente 

superior para a amostra URS (728,21 µM eq Trolox/100 g), seguido da UVB e 

da OOV (625,14 e 588,84 µM eq Trolox/100 g, respectivamente). As amostras 

refinadas não obtiveram diferença significativa entre si (variando de 46,40 a 

49,56 µM eq Trolox/100 g), mas apresentaram-se com valores 

significativamente inferiores aos das prensadas a frio. Para o ensaio TEAC, 

baseado no sequestro do radical ABTS+, foi encontrada faixa de atividade de 

35,42 a 205,52 µM eq Trolox/100 g, conforme Tabela 4.7. As amostras 

prensadas a frio OOV e CAC obtiveram os maiores valores de atividade 

antioxidante por esse método, apresentando diferença significativa (p<0,001), 

quando comparadas às amostras prensadas, UVB e URS, e também às 

refinadas. Todas as amostras refinadas foram diferentes estatisticamente entre 

si, com valores inferiores aos das amostras prensadas a frio (p<0,001). 
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Tabela 4.7 Atividade antioxidante dos óleos de semente de uva comerciais brasileiros. 

Atividade 
Antioxidante  

(µM eq Trolox/100 g) 

Prensado a frio Refinado 

UVB URS OOV CAC MDO BER CAM 

ORAC lipofílico  224,00 ± 22,28c 432,10 ± 17,75a 362,92 ± 29,75b 370,32 ± 4,20b 27,28 ± 0,80d 26,83 ± 0,53d 23,64 ± 0,10d 

ORAC hidrofílico 625,14 ± 35,44b 728,21 ± 17,01a 588,84 ± 5,73bc 563,83 ± 14,81c 49,55 ± 3,30d 46,40 ± 3,23d 49,56 ± 1,72d 

TEAC 180,50 ± 15,82b 53,41 ± 3,97b 205,52 ± 9,76a 192,67 ± 6,99a 63,66 ± 28,48c 35,42 ± 6,43e 36,63 ± 6,31d 

Resultado expresso em média ± desvio-padrão (n=3). Letras diferentes na mesma linha representam resultados estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). ORAC hidrofílico: método hidrofílico de Capacidade de Absorção de Radicais de Oxigênio, ORAC lipofílico: método lipofílico de Capacidade de Absorção 
de Radicais de Oxigênio, TEAC: atividade antioxidante equivalente ao Trolox. 
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4.4.10 Correlação entre as variáveis do estudo 

No que diz respeito às correlações entre as variáveis estudadas, pode-

se verificar, na Tabela 4.8, que muitos resultados apresentaram elevada 

correlação positiva entre si. 

Verificou-se que o teor de fenólicos totais correlacionou-se 

positivamente, de maneira expressiva e significativa com os valores de 

carotenoides totais (r=0,756; p<0,05), com a componente b* (r=0,934; p<0,01), 

com a atividade da vitamina E (r=0,822; p<0,05) e com a atividade antioxidante 

pelo método ORAC hidrofílico (r=0,831; p<0,05). 

 

Tabela 4.8 Coeficiente de correlação (r) e p-valor do teste de Pearson para as 

principais variáveis estudadas. 

 
FT CT 

ORAC 

hidro 
ORAC 

lipo 

Ativ. 

vit E 
γ-T3 

CT 
r = 0,756 

(p < 0,05) 

     

ORAC 

hidro 

r = 0,831 

(p < 0,05) 

r = 0,905 

(p < 0,01) 

    

ORAC 

Lipo 

r = 0,653 

(p = 0,11) 

r = 0,792 

(p < 0,05) 

r = 0,945 

 (p < 0,01) 

   

Ativ. vit E 
r = 0,822 

 (p < 0,05) 

r = 0,818 

(p < 0,05) 

r = 0,881 

(p < 0,01) 

r = 0,860 

 (p < 0,01) 

  

γ-T3 
r = 0,843 

 (p < 0,05) 

r = 0,840 

(p < 0,05) 

r = 0,864 

(p < 0,05) 

r = 0,811 

(p < 0,05) 

r = 0,982 

(p < 0,01) 

 

Comp. b* 
r = 0,934  

(p < 0,01) 

r = 0,737 

(p < 0,05) 

r = 0,667 

(p = 0,10) 

r = 0,533 

(p = 0,22) 

r = 0,772  

(p < 0,05) 

r = 0,775 

(p < 0,05) 

FT: fenólicos totais; CT: carotenoides totais; ORAC hidro: método hidrofílico de Capacidade de 
Absorção de Radicais de Oxigênio; ORAC lipo: método lipofílico de Capacidade de Absorção de 
Radicais de Oxigênio; Ativ. vit E: atividade de vitamina E; γ-T3: isômero γ-tocotrienol da vitamina 
E; Comp. b*: Componente b* CieLab. 

 

A análise de componentes principais (PCA) realizada no presente estudo 

explicou 2 componentes principais, fatores 1 e 2, que representaram cerca de 

65 % da variância total (Figura 4.3).  

O fator 1 (F1), o mais importante para o estudo, explicou 49,46 % da 

variância, sendo composto por 34 variáveis, dentre elas, com peso positivo, os 

13 compostos voláteis, os compostos minoritários (fenólicos, carotenoides e 
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clorofilas totais), a componente b* CieLab, a soma de fitosteróis e seus 

compostos identificados (campesterol, estigmasterol e sitosterol) e, por fim, as 

determinações de atividade antioxidante pelos métodos TEAC e ORAC (lipo e 

hidrofílico). Com peso negativo, o F1 explicou a atividade de vitamina E, os 

isômeros α-T, γ-T e γ-T3, a soma total de ácido graxos monoinsaturados e a 

quantificação de ácido oleico das amostras. 

O fator 2 (F2) explicou 15,54 % da variância dos dados e foi 

representado por 7 componentes, dentre eles os compostos voláteis (hexano, 

careno, tolueno, n-pentilamina-N-nitrosentilamina, dimetil-tetra-hidropirano e 

acetato de amônia) e o ácido linolênico. Pode-se notar que os dois fatores 

juntos incluíram 41 variáveis (mais de 66 % das variáveis totais), o que é 

bastante representativo. A Figura 5.3 ilustra a coordenada cartesiana com a 

identificação das amostras. Pode-se observar que as amostras prensadas a frio 

posicionaram-se à direita do eixo das abscissas (F1), mostrando que a maioria 

das variáveis (34 variáveis) foi importante para estas amostras. No entanto, o 

lado esquerdo do eixo das abscissas ilustra a importância das amostras 

refinadas para poucas variáveis.  
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Figura 4.3 Análise de Componente Principal (PCA) baseada nos resultados de composição de diferentes marcas de óleos de semente de uva obtidos no mercado brasileiro. 

1: hexano; 2: etanol; 3: isopentanal; 4: pentanal; 5: clorofórmio; 6: 4-careno; 7: tolueno; 8: hexanal; 9: banana oil; 10: N-pentilamina-N-nitrosopentilamina; 11: Limoneno; 12: 

2,4-metil-2-hexanona, 13: álcool isoamílico; 14: tert-butildimetilsilanol; 15:  etil-hexanoato; 16: n-pentanol; 17: estireno; 18: acetoína; 19: heptenal; 20: lactamida; 21: 1,3,6-

dimetil-tetraidropiran-2-ona; 22: hexanol; 23: etil octanoato; 24: octen-3-ol; 25: furfural; 26: ácido acético; 27: 2-nonenal; 28: acetato de amônia; 29: butanediol; 30: ácido 

isovalérico; 31: ácido hexanoico; 32: fenil etil álcool; 33: 1,2,4,6 triterbutil-4-metil-2,5-cicloexadien1-ona; 34: compostos fenólicos totais; 35: ácido oleico; 36: ácido linoleico; 37: 

carotenoides totais; 38: índice de peróxidos; 39: índice de p-anisidina; 40: atividade de vitamina E; 41: conteúdo de α-tocoferol; 42: γ-tocoferol; 43: γ-tocotrienol; 44: índice de 

estabilidade oxidativa; 45: campesterol; 46: estigmasterol; 47: β-sitosterol; 49: atividade antioxidante pelo método TEAC; 50: atividade antioxidante pelo método ORAC 

lipofílico; 51: atividade antioxidante pelo método ORAC hidrofílico; 52: ácido palmítico; 53: ácido esteárico; 54: soma de ácidos graxos saturados; 55: soma de ácidos graxos 

monoinsaturados; 56: soma dos ácidos graxos poli-insaturados; 57: ácido linolênico; 58: conteúdo de clorofilas totais; 59: índice de acidez; 60: componente L*; 61: 

componente a* e 62: componente b*.   
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4.5 Discussão 

 Os resultados obtidos para os parâmetros de qualidade (acidez e 

peróxidos) dos óleos de semente de uva investigados mostraram que, em 

geral, não estavam dentro do preconizado pela legislação vigente (CODEX 

ALIMENTARIUS, 1999). Apresentaram-se dentro da faixa recomendada 

apenas as amostras UVB e CAM (Tabela 4.1). 

Os resultados de índice de acidez demonstraram que três amostras 

prensadas a frio analisadas encontravam-se fora dos limites de acidez 

recomendados (4,00 mg KOH/g) e que somente uma amostra prensada a frio, 

a UVB (2,65 mg KOH/g de óleo), apresentou índice de acidez dentro do limite 

do valor máximo determinado. Diferentemente, ocorreu para todas as amostras 

refinadas, sendo observados valores abaixo do valor máximo de referência (na 

faixa de 0,28 a 0,30 mg KOH/g).  

Os resultados de IP mostraram que, das amostras refinadas, somente a 

CAM (4,5 mEq O2/Kg) apresentou resultado no limite aceitável (10,00 mEq 

O2/Kg). E das amostras prensadas a frio, somente UVB e OOV (3,96 e 11,06 

mEq O2/Kg, respectivamente) estavam dentro do limite preconizado na 

legislação (15,00 mEq O2/Kg). Esses resultados demonstram que o processo 

de extração do óleo de semente de uva foi determinante nos parâmetros de 

qualidade do óleo. 

Navas (2009) caracterizou o óleo obtido da semente de uva por extração 

mecânica e obteve valores de acidez e peróxido na faixa de 0,82 a 2,21 mg 

KOH/g de óleo e 6,80 a 11,60 meq O2/Kg de óleo, respectivamente, bem 

abaixo dos valores encontrados para o presente estudo.  

Já o IρA avalia os produtos finais da peroxidação lipídica. Nota-se que 

não há limites registrados na legislação internacional para este parâmetro. No 

presente estudo, verificaram-se valores superiores para as amostras refinadas, 

quando comparadas às amostras processadas a frio, indicando estarem 

aquelas com maior grau de degradação do que estas. Mais uma vez, verifica-

se que a amostra UVB revelou menor valor significativo (3,29) para esta 

determinação quando comparada com as demais amostras, assim como 

valores estatisticamente mais baixos para IP e acidez.  
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Na avaliação do perfil de AG, foi observada diferença significativa entre 

o conteúdo de ácido linoleico das amostras OOV (prensado a frio) e MDO 

(refinado). A proporção de cada AG do OSU no presente estudo foi em ordem 

crescente: AGS < AGMI < AGPI. A média de AG do OSU foi de 10,39 g/100 g 

de saturados, 16,70 g/100 g de monoinsaturados e 72,12 g/100 g de poli-

insaturados (Tabela 4.2). Estes dados estão de acordo com diversos autores, 

conforme relatado a seguir.  

Sabir, Unver e Kara (2012) avaliaram o perfil de ácidos graxos dos OSU 

extraídos de 21 diferentes genótipos de uva e notaram faixa de 53,6 a 69,6 

g/100 g para o ácido linoleico, seguido do ácido oleico (16,2 a 31,2 g/100 g) e 

do ácido graxo saturado palmítico (6,9 a 12,9 g/100 g). Santos et al. (2011) 

avaliaram as diferenças entre o perfil de AG em diferentes partes da uva, como 

casca, polpa e semente de duas variedades, Vitis vinífera (Benitaka e Brasil) e 

Vitis labrusca (Isabel e Niágara). Segundo os autores, foram verificadas 

diferenças consideráveis em suas composições, principalmente em relação ao 

elevado teor de ácidos graxos poli-insaturados presentes na semente da uva, 

constituído majoritariamente pelo C18:2. Crews et al. (2006) avaliaram diversos 

óleos de semente de uva oriundos dos principais países produtores de uva na 

Europa (França, Itália e Espanha), a fim de catalogar as variações que ocorrem 

no perfil de AG para a base de dados do Codex Alimentarius em 2004. Os 

autores verificaram que, dentre 10 amostras avaliadas de cada país, 

independentemente da região onde foram cultivadas e processadas, o teor de 

cada ácido graxo encontrava-se dentro das faixas preconizadas pela legislação 

internacional (58 a 78 % de AL, 12 a 28 % de ácido oleico e 5,5 a 11 % de 

palmítico) (CODEX ALIMENTARIUS, 1999); faixas estas que também 

encontravam-se de acordo com o que foi observado nos resultados obtidos 

pelo presente estudo.  

Na identificação dos compostos voláteis, os álcoois foram os compostos 

de maior representação nos óleos de semente de uva comerciais (Quadro 4.1). 

Alguns álcoois, como hexanol e isoamílico, são resultado de processo 

fermentativo das sementes durante maceração prévia para extração do óleo. 

Adicionalmente, foram identificados compostos, como álcool isoamílico e fenil 

etanol, os quais são utilizados como marcadores de qualidade do vinho 

(GURBUZ; ROUSEFF JUNE; ROUSEFF RUSSELL, 2006). Os compostos 
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aldeídos, como pentanal, hexanal, octanal e furfural, conferiram característica 

de aroma frutado. Os ésteres hexanoato de etila, acetato de hexila e octanoato 

de etila também conferiram aos óleos característica de aroma frutado e/ou 

floral. Deve-se notar também que, durante o processo de oxidação, alguns 

compostos voláteis são formados e conferem odor desagradável, como 

observado pela identificação de ácido isovalérico, n-heptenal e estireno nas 

amostras prensadas a frio (URS, OOV e CAC).  

Nas amostras que passaram pelo processo de refino, foi identificado 

pequeno número de compostos voláteis. Adicionalmente, Cavalli et al. (2004) 

demonstraram que os compostos voláteis podem ser influenciados pelo 

processo de extração do óleo, além de sofrerem influência devido ao cultivar, 

ao grau de maturação e às práticas cultivares.  

São diversos os compostos minoritários presentes nos óleos vegetais, 

dentre eles destacam-se as vitaminas lipossolúveis, os fitosteróis, os pigmentos 

e os compostos fenólicos. Alguns conferem capacidade antioxidante, com 

potencial para inibir a oxidação lipídica, reação na qual os óleos são mais 

suscetíveis, contribuindo, assim, para melhoria da qualidade do produto e seu 

valor nutricional. Encontram-se alguns trabalhos na literatura que relatam a 

concentração de compostos minoritários presentes nos óleos de semente de 

uva produzidos em diversos países, como Portugal, Espanha, Itália e França 

(FERNANDES et al., 2013; NAVAS, 2009; RUBIO et al., 2009; CREWS et al., 

2006). Da mesma forma, foi importante caracterizar o OSU proveniente do 

mercado brasileiro e verificar se a quantificação encontrada foi próxima aos 

OSU encontrados em outras regiões do mundo.  

Nossos resultados demonstram que ocorreu grande variabilidade nas 

concentrações dos compostos minoritários avaliados, a qual pode estar 

relacionada aos diferentes tipos de extrações nas quais os óleos foram 

submetidos, como observado por Passos et al. (2010). Uma vez que o 

processo de prensagem a frio não envolve tratamento químico nem térmico, 

este destaca-se como um interessante método para substituição da tradicional 

prática de refino, devido os consumidores preferirem, atualmente, produtos 

naturais e saudáveis e, principalmente, pela manutenção, de forma integral ou 

não, dos compostos bioativos presentes nas sementes de frutas. 
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Para fenólicos totais, a amostra UVB apresentou a maior concentração 

(27,87 mg/100 g) dentre os demais (Tabela 4.4). Devido a baixa solubilidade de 

alguns compostos fenólicos ao óleo, verifica-se que, quanto mais turvo o óleo 

se apresenta, maiores são as chances de encontrar esses compostos em 

teores elevados. Neste sentido, por meio da análise de luminosidade (L*), 

pode-se verificar que o óleo da marca UVB apresentou maior turbidez dentre 

as demais marcas (Tabela 4.3). 

Em estudo conduzido por Siger, Nogala-Kalucka e Lampart-Szczapa 

(2008), foram avaliados diferentes óleos comercialmente disponíveis na 

Polônia, inclusive o OSU obtido por extração a frio. Observaram-se teores de 

fenólicos de 0,51 mg/100 g, valores bem abaixo dos encontrados no presente 

trabalho, os quais variaram de 1,82 a 27,87 mg/100 g. Bail et al. (2008) 

investigaram o teor de fenólicos totais de nove marcas de OSU, provenientes 

do comércio austríaco, e encontraram teores destes compostos de 5,9 a 11,5 

mg/100 g; os resultados apresentados no presente estudo corrobaram esses 

valores. 

Com os dados obtidos das coordenadas CieLab, observou-se a 

predominância da componente amarela (b*) sobre a componente verde (a*). A 

contribuição da componente negativa a* foi muito pequena, apresentando 

valores muito baixos. Esses resultados indicam que a cor amarelada, 

característica de óleos vegetais, predominou nos óleos de semente de uva 

brasileiros analisados. Somente a amostra BER indicou valor mais relevante na 

contribuição da cor verde, porém ainda não superior à componente amarela 

(Tabela 4.3). 

Não foram encontrados dados dessas coordenadas para o OSU na 

literatura; porém, resultados para outras matrizes oleaginosas, como o óleo de 

palma, soja, girassol, oliva, milho e abóbora, apresentaram resultado na faixa 

de 44,8 a 69,5 para o parâmetro L*, valores negativos para o parâmetro a* na 

faixa de 0,2 a 4,4 e para o parâmetro b* na faixa de 9,2 a 28,8 (REZIG et al., 

2012; HSU; YU, 2002).  

 Os pigmentos clorofilas e carotenoides totais foram quantificados e 

resultaram nas concentrações entre 4,24 e 59,85 mgEBC/100 g e 0,08 e 3,52 

mg/Kg, respectivamente (Tabela 4.4). A presença de carotenoides no óleo é de 
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grande importância, pois, além de conferir cor (correlação forte com a 

componente b*,(r=0,737; p<0,050), alguns destes carotenoides também 

possuem a função de serem precursores da vitamina A, uma vitamina 

lipossolúvel importante para o metabolismo humano.  

Sobre os dados de vitamina E, foi possível verificar que o conteúdo dos 

seus isômeros no OSU brasileiro ficou próximo da faixa estabelecida na 

legislação para o α-T (1,6 a 3,8 mg/100 g), γ-T (até 7,3 mg/100 g) e um pouco 

acima do estabelecido para o γ-T3 (faixa de 115 a 215 mg/100 g) (CODEX 

ALIMENTARIUS, 1999). Em relação ao γ-T3, pode-se observar que os óleos 

prensados a frio, do presente estudo, obtiveram concentração média 2 vezes 

maior em relação à legislação. Seu conteúdo correspondeu a mais de 96 % do 

total dos isômeros, com concentrações na faixa entre 57,22 e 453,48 mg/100 g. 

Em contrapartida, as concentrações dos tocoferóis (α e γ-T) representaram 

menos de 1 % do total para as amostras prensadas a frio (Tabela 4.5). 

 A concentração de α-tocoferol foi mais elevada nas amostras refinadas 

e, por consequência, a atividade de vitamina E nessas amostras apresentou 

resultados superiores quando comparada à das amostras prensadas a frio, 

sugerindo que, após o processo de refino, foi necessária a adição desse 

antioxidante para conferir estabilidade. De acordo com Adhikari et al. (2008), os 

óleos vegetais são acrescidos de α-tocoferol natural/sintético com o intuito de 

proporcionar maior estabilidade oxidativa.  

O maior conteúdo de γ-T3 para os óleos de semente de uva prensados a 

frio foi confirmado por outros autores. Madawala, Kochhar e Dutta (2012) 

compararam os perfis de tocoferóis e tocotrienóis de diversos óleos vegetais e 

observaram que somente os óleos de semente de uva e de arroz possuíam 

altas concentrações do isômero γ-T3 (média de 19,1 e 28,4 mg/100 g, 

respectivamente). Fernandes et al. (2013), em estudo com óleos de semente 

de uva extraídos por soxhlet e provenientes de Portugal, encontraram de 49,9 a 

157,5 mg/100 g do isômero γ-T3. Já Crews et al. (2006), trabalhando com OSU 

extraído com hexano de diferentes regiões (França, Itália e Espanha), 

encontraram valores de concentração na faixa de 39,9 a 78,5 mg/100 g.  

Com relação aos fitosteróis presentes no óleo da semente de uva, o β-

sitosterol foi o majoritário (Tabela 4.5). A presença de considerável teor de 
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fitosteróis no OSU desempenha importante papel biológico, visto que, por 

serem análogos ao colesterol, competem pelos sítios de absorção intestinal, 

reduzindo a capacidade de absorção do colesterol pelo organismo (LAAKSO, 

2005). 

Não foi observada diferença significativa entre as amostras prensadas a 

frio quanto à soma de fitosteróis, que apresentaram média de 77,72 mg/100 g. 

Este valor está em concordância com Rubio et al. (2009), que encontraram 

valores na faixa de 36,8 a 185,3 mg/100 g. Diferença significativa foi 

encontrada entre as amostras refinadas e prensadas a frio, das quais a 

concentração de fitosteróis nas prensadas chegou a corresponder mais de  

70 % em relação às amostras refinadas. 

Sabe-se que o grau de insaturação dos ácidos graxos e os componentes 

minoritários são importantes na avaliação da estabilidade dos óleos frente à 

oxidação. Verificou-se que os óleos prensados a frio UVB e URS apresentaram 

maiores tempos de indução em relação aos demais (3,09 e 2,94 h, 

respectivamente) (Tabela 4.6). Além disso, as duas amostras também 

apresentaram maiores concentrações de compostos minoritários com potencial 

antioxidante, o que pode ter contribuído para o aumento da estabilidade. Foi 

possível verificar ainda uma correlação positiva, significativa e forte entre o IEO 

e o índice de qualidade pelo método da ρ-anisidina (r=0,794; p<0,05). 

Para caracterizar o potencial antioxidante dos óleos comerciais de 

semente de uva e devido a complexidade das interações e a diversidade dos 

mecanismos de ação entre os compostos, foram realizados três diferentes 

métodos; comparando-os, foi possível verificar que o método TEAC não 

apresentou correlação estatisticamente siginificativa com o ORAC hidrofílico e 

nem com o método ORAC lipofílico. Este fato foi devido o método TEAC se 

basear na transferência de elétrons de um composto antioxidante para um 

oxidante. Já os outros dois métodos ORAC baseiam-se no mecanismo de 

transferência de um átomo de hidrogênio de um composto antioxidante a fim de 

bloquear o radical peroxil. Por outro lado, por haver similaridade entre as 

metodologias empregadas na atividade antioxidante TEAC e a determinação 

dos compostos fenólicos totais, foi possível verificar correlação forte e 

significativa entre os dois métodos (r = 0,791; p<0,05). 
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Foi verificado que o potencial antioxidante pelo método ORAC 

hidrofílico foi mais expressivo do que o lipofílico, mostrando que, com a 

extração, ocorre seleção de alguns compostos antioxidantes. Os compostos 

antioxidantes presentes nos óleos vegetais de natureza hidrofílica são o ácido 

benzoico e/ou os derivados alcoólicos de flavonoides, secoiroides e ligninas. 

Por outro lado, no extrato lipofílico do OSU, os maiores contribuintes para a 

atividade são os carotenoides, os tocoferóis e os tocotrienóis (principalmente o 

γ-T3), as clorofilas, os polímeros de pró-antocianidinas e as moléculas com alto 

peso molecular, como os taninos. 

De modo geral, os resultados de ORAC mostraram elevada atividade 

antioxidante para as amostras prensadas a frio, quando comparadas às 

refinadas, o que pode estar relacionado ao maior teor de fitoquímicos dos 

primeiros. Todavia, durante o processo de extração, indiferentemente do tipo, 

podem ocorrer perdas significativas de muitos desses compostos minoritários, 

devido a sua baixa solubilidade ao óleo. Foi encontrada, para o método ORAC 

lipofílico, uma correlação positiva com os compostos que possuem maior 

afinidade ao meio apolar, como os carotenoides totais (r=0,792; p<0,05), a 

atividade de vitamina E (r=0,860; p<0,01), com o principal constituinte presente 

no OSU, o γ-T3 (r=0,81; p<0,05) e com os fitosteróis totais (r=0,910; p<0,01), 

bem como com as suas frações: campesterol, β-sitosterol e estigmasterol 

(r=0,909; r=0,908 e r=0,887; p<0,01, respectivamente).  

Na determinação da atividade antioxidante pelo método TEAC, as 

amostras prensadas a frio obtiveram atividades na faixa de 53,41 a 205,52 µM 

eq trolox/100 g, enquanto as amostras refinadas obtiveram entre 35,42 e 63,66 

µM eq trolox/100 g. Bail et al. (2008), em seu estudo com OSU obtidos 

comercialmente na Áustria, investigaram a capacidade antioxidante de 9 

diferentes marcas de óleos, as quais apresentaram-se na faixa de 9,0 a 116,0 

µM eq trolox/100 g de óleo. Fernandes et al. (2012) trabalharam com dez óleos 

de diferentes variedades de uvas portuguesas e verificaram uma faixa de 33,4 

a 48,9 µmol eq trolox/100 mL de óleo. 

Em resumo, é possível afirmar que os resultados encontrados apontam 

para diferenças entre os OSU obtidos no mercado brasileiro, diferenciando-se 

também dos encontrados em outros países, com a presença de importantes 

componentes minoritários (fenólicos, carotenoides, -tocotrienol e -sitosterol) e 
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de ácido graxo essencial linoleico, o que o leva a ser reconhecido como um 

óleo com conteúdo interessante para o consumo humano. 

4.6 Conclusões 

- Somente uma amostra de óleo de semente de uva prensado a frio e uma 

refinada apresentaram índices de acidez e peróxidos dentro do limite postulado 

pela legislação internacional, havendo necessidade de padronização 

metodológica para obtenção destes óleos, para que se tenham estes índices 

dentro dos limites de qualidade preconizados. 

- Houve correlação entre o conteúdo de carotenoides totais com a 

componente b*, que confere pigmentação amarela nos óleos de semente de 

uva, e entre o elevado conteúdo de compostos fenólicos totais com a turbidez 

apresentada pelo parâmetro L*. 

- Os óleos de semente de uva brasileiros apresentaram elevado teor de 

ácidos graxos poli-insaturados, sendo constituídos majoritariamente pelo ácido 

linoleico. Os álcoois destacaram-se na composição de voláteis. Dentre os 

compostos minoritários, verificou-se elevado conteúdo do isômero γ-tocotrienol 

e do -sitosterol.  

- A atividade antioxidante identificada pelo método ORAC hidrofílico foi 

mais elevada do que pelo lipofílico e a determinação da captura do radical 

ABTS ficou dentro da faixa encontrada por outros autores na literatura. Os OSU 

prensados a frio obtiveram maiores quantidades de compostos minoritários e, 

consequentemente, elevado conteúdo de atividade antioxidante e estabilidade 

oxidativa quando comparados às amostras refinadas.  
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5. Efeito do óleo de semente de uva prensado a frio sobre marcadores 

bioquímicos e perfil inflamatório em ratos 

 

Resumo 

O óleo de semente de uva (OSU) caracteriza-se como um importante 
subproduto do processamento agroindustrial (vinicultura) e sabe-se que seus 
constituintes podem influenciar diversas funções fisiológicas no organismo. 
Diante disso, este trabalho objetivou investigar o efeito do OSU sobre 
parâmetros bioquímico, de estresse oxidativo e inflamatório sérico e tecidual 
em ratos. Para tal, ratos saudáveis da linhagem Wistar foram suplementados 
com OSU prensado a frio e com o óleo de soja (ODS) – óleo mais consumido 
no país – para efeito comparativo. Os dois óleos foram administrados por 
intubação orogástrica diária nas concentrações de 3,0 e 6,0 mL/Kg de peso 
corpóreo, por 65 dias. Observou-se que os resultados da intervenção não 
foram dose-dependente para os dois óleos e que, apesar do elevado teor de 
lipídios oferecido aos animais, estes não modificaram o padrão de ganho de 
peso e nem apresentaram mudanças nos níveis séricos de triacilglicerol, 
colesterol total, glicose e transaminases (AST e ALT). Porém, foram 
observados elevados teores de TBARS no soro dos animais tratados com 
OSU, quando comparados aos tratados com ODS na menor dose 
administrada. Em relação ao tecido hepático, foi observado que houve maior 
incorporação do ácido linoleico, principal ácido graxo presente nos OSU e ODS 
e precursor do ácido araquidônico na cadeia dos eicosanoides, interferindo no 
aumento da razão das citocinas inflamatórias TNF-α/IL-4 e IL-6/IL-4 para todos 
os grupos suplementados com os dois óleos nas maiores concentrações. 
Quanto aos marcadores de estresse oxidativo no tecido hepático, pode-se 
verificar que somente a maior dose administrada de OSU foi relacionada com a 
maior atividade das enzimas antioxidantes (SOD, CAT e GPx) e com a 
atividade antioxidante total no fígado desses animais, porém, sem apresentar 
alterações nos valores de TBARS. Nossos resultados demonstraram poucas 
alterações nos marcadores inflamatórios nos tecidos hepático e adiposo 
retroperitoneal. Como conclusão, verifica-se que mais estudos são necessários 
para se avaliar o efeito do óleo de semente de uva em ratos submetidos a 
processos oxidativos e/ou inflamatórios, para avaliação das proteínas 
relacionadas à inflamação, para que se possa afirmar seus reais efeitos. 

 

 

Palavras-chave: óleo de semente de uva, estresse oxidativo, inflamação. 
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5.1 Introdução 

 O consumo de óleos vegetais ricos em ácido linoleico (AL), ácido 

graxo essencial da família n-6, tem aumentado ao longo dos últimos anos 

(SANTOS et al., 2013). Atualmente, o AL responde por 50 a 80 % de todo 

ácido graxo encontrado nos principais óleos vegetais consumidos no Brasil e 

no mundo; são exemplos de óleos ricos em AL aqueles obtidos de semente de 

girassol, da soja e do milho (CALDER; GRIMBLE, 2002). 

 Apesar de alguns estudos demonstrarem evidente correlação entre o 

consumo destes óleos ricos em AL e funções benéficas relacionadas com a 

homeostase celular (DANNENBERGER et al., 2013; ALVHEIM et al., 2013), o 

aumento do consumo destes óleos pode estar relacionado com o 

desenvolvimento de patologias e de algumas implicações, como diabetes, 

maior risco de doenças cardiovasculares, inflamatórias e autoimunes 

relacionadas aos AG específicos, assim como aterosclerose, mastite e câncer 

(SANTOS et al., 2013; CALDER 2001; SIMOPOULOS, 2006).  

 Uma das causas do desenvolvimento de patologias está relacionada 

ao aumento de produtos intermediários da oxidação lipídica, como peróxidos e 

aldeídos, e à formação de espécies reativas de oxigênio (ERO), oxidação de 

lipídios de membrana, proteínas, enzimas, carboidratos e DNA, assim como a 

perda da fluidez e o aumento da permeabilidade das membranas, prejudicando 

o equilíbrio e gerando o estresse oxidativo e/ou danos oxidativos (COVAS; 

KONSTANTINIDOU; FITÓ, 2009; WILLIAMS; BUTTRISS, 2006; DAMASCENO 

et al., 2002). 

O consumo desses óleos também pode se relacionar com a formação 

exacerbada de eicosanoides via ácido araquidônico (AA), resultando na maior 

produção de leucotrieno (LTB4), tromboxana 2 (TXB2), produtos da cadeia da 

família n-6, que remetem à ação pró-inflamatória do AL (RAPHAEL; 

SORDILLO, 2013; CALDER, 2011). O substrato desse processo metabólico é o 

ácido araquidônico, que tem o AL como precursor (ISO et al., 2012). Porém, o 

resultado fisiológico da resposta inflamatória dependerá do tipo de célula, da 

natureza do estímulo, da concentração dos diferentes eicosanoides produzidos 

e da sensibilidade de cada tecido alvo (CALDER, 2009). Patterson et al. (2012) 
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indicaram que a relação adequada de AGPI n-6/n-3 deve ser entre 1 e 4/1. 

Entretanto, com as mudanças de hábito nutricionais nos países 

industrializados, incluindo o Brasil, essa razão aumentou para 10-20/1 

(OLIVIER et al., 2011).  

Outra via  associada à inflamação é pela expansão da massa de gordura 

no tecido adiposo branco (hipertrofia e/ou hiperplasia), neste tecido. Sabe-se 

que os tecidos adiposos subcutâneo e visceral são responsáveis pela secreção 

de variedade de moléculas peptídicas e não peptídicas que possuem atividade 

biológica bem estabelecida e que são coletivamente denominadas adipocinas 

(SIRIWARDHANA et al., 2013). A gordura visceral destaca-se por ser mais 

metabolicamente ativa e mais associada à inflamação, resultando na 

superexpressão de citocinas pró-inflamatórias, como do fator de necrose 

tumoral α (TNF-α), e das interleucinas (as principais são IL-1, IL-2, IL-6 e IL-8), 

mediadas pela via da NF-kB, e também pela menor expressão de adiponectina 

e interleucina 4 (IL-4) (HIRAI et al., 2010; RAMALHO; GUIMARÃES, 2008; de 

CARVALHO; COLAÇO; FORTES, 2006).  

Pelos resultados apresentados na literatura, destacando-se os diferentes 

efeitos do ácido linoleico sobre o organismo animal e sendo este o principal 

componente do óleo de semente de uva, procurou-se avaliar a influência do 

óleo produzido no Brasil sobre o metabolismo animal. Utilizou-se, como padrão, 

o óleo de soja – o qual é usualmente consumido pela população brasileira. 
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5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo Geral 

Avaliar, comparativamente com o óleo de soja, o efeito do consumo 

crônico de óleo de semente de uva prensado a frio sobre os parâmetros 

bioquímicos, de estresse oxidativo e inflamatórios no soro e nos tecidos 

hepático, cardíaco e adiposo de ratos saudáveis 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

- Caracterizar o efeito nutricional do consumo crônico do óleo de semente de 

uva prensado a frio sobre parâmetros bioquímicos séricos em ratos. 

- Investigar o efeito da suplementação do óleo de semente de uva sobre a 

incorporação tecidual dos ácidos graxos nos tecidos adiposo e hepático. 

- Determinar o efeito da suplementação do óleo de semente de uva na 

peroxidação lipídica, na atividade antioxidante e nas proteínas inflamatórias 

nos tecidos hepático e cardíaco. 

- Identificar as adipocinas e avaliar o efeito da suplementação do óleo de 

semente de uva no tamanho dos adipócitos no coxim retroperitoneal em ratos. 
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5.3 Material e Métodos 

 

5.3.1 Material 

A amostra de óleo de semente de uva (OSU) foi adquirida da empresa 

Biotherapy Ind. Com. Produtos Naturais (Antônio Prado, Rio Grande do Sul, 

Brasil). O óleo foi extraído por prensagem a frio das sementes de uva das 

variedades Isabel, Merlot e Niágara. O óleo de soja desodorizado (ODS), sem 

adição de antioxidantes, foi gentilmente cedido pela empresa Cargill Agrícola S. 

A. (São Paulo, Brasil). Assim que recebidas, as amostras foram fracionadas em 

frascos âmbar (20 e 50 mL), com headspace preenchido de nitrogênio, seladas 

e mantidas em freezer a -18 C até análise e fornecimento aos animais.  

5.3.2 Protocolo experimental 

 

5.3.2.1 Animais  

O experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais, 

protocolo CEUA/FCF/332 (Anexo 1), da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

(FCF) da Universidade de São Paulo (USP), estando de acordo com os 

princípios éticos para a experimentação animal vigentes. 

Ratos (Rattus novergicus, var. albinus) machos da linhagem Wistar, 

recém-desmamados, com um mês de vida e peso inicial médio de 53,77  0,06 

g, foram distribuídos em cinco grupos experimentais, compostos de oito 

animais (n=8) cada: (Grupo C) – Controle, recebendo água; (Grupo OSU3) – 

Intervenção, recebendo OSU na concentração 3 mL/Kg de peso do animal; 

(Grupo OSU6) – Intervenção, recebendo OSU na concentração 6 mL/Kg de 

peso do animal; (Grupo ODS3) – Isocalórico, recebendo ODS na concentração 

3 mL/Kg de peso do animal e (Grupo ODS6) – Isocalórico, recebendo ODS na 

concentração 6 mL/Kg de peso do animal. 

Durante 65 dias de experimento, os animais tiveram acesso livre à água 

e à ração (comercial peletizada irradiada) e foram mantidos em gaiolas de 

propileno com condições ambientais controladas: temperatura entre 22 ± 02 °C, 

ciclo claro/escuro de 12 horas, umidade relativa de 55 %, trocas de ar de 15 a 

20 trocas/hora.  
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Tabela 5.1 Composição centesimal da ração comercial utilizada no 

experimento.  

Componentes (g/100g) 

Carboidratos  49,10 ± 1,18 
Proteínas  27,52 ± 1,01 
Fibras totais  11,86 ± 2,11 
Cinzas  18,54 ± 0,23 

Gorduras totais * 4,83  0,19 

14 : 0 0,02  0,00 

16 : 0 0,68  0,01 

18 : 0 0,16  0,01 

18 : 1 (n-9) 1,13  0,05 

18 : 2 (n-6) 2,45  0,10 

18 : 3 (n-3) 0,19  0,01 

Saturados 0,86  0,02 

Monoinsaturados 1,13  0,05 

Poli-insaturados 2,63  0,11 
n-6/n-3 12/1 
Resultados expressos em média ± desvio-padrão (n=3). *A determinação de gordura foi 
calculada a partir do triglicerídeo do ácido tridecanoico, que foi utilizado como padrão interno. 

 

Para todos os grupos, foi oferecida ração comercial peletizada irradiada 

(Nuvilab, Paraná, Brasil). A composição da ração consistia de 27,52 ± 1,01 % 

de proteína, 4,83 ± 0,19 % de gordura e 49,10 ± 1,18 % de carboidratos 

(Tabela 5.1), oferecendo, portanto, 3,50 ± 0,05 Kcal/g de ração.  

Levando-se em consideração o valor médio consumido de óleo, a dieta 

dos animais dos grupos OSU3 e OSU6 apresentava 10,25 ± 0,05 e 16,01 ± 

0,05 Kcal/g, respectivamente. Já os grupos tratados com ODS3 e ODS6 

ofereceram 10,27 ± 0,05 e 16,83 ± 0,05 Kcal/g, respectivamente.  

A pesagem dos animais, assim como a da ração, foi realizada duas 

vezes por semana. O cálculo do coeficiente de eficácia alimentar (CEA) foi 

obtido a partir da razão do ganho de peso do animal pelo consumo de ração.  

Uma visão geral do protocolo experimental e das subsequentes análises 

realizadas está disponível na Figura 5.1.  
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Figura 5.1 Visão geral das etapas do experimento biológico.  
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5.3.2.2 Composição centesimal da ração 

Para determinação dos teores de proteínas, lipídios, carboidratos e 

cinzas, foram utilizados os procedimentos descritos pela AOAC (2002). As 

proteínas totais (fator de conversão = 6,25) foram estimadas pela técnica 

micro-Kjeldahl. Os lipídios totais foram determinados após extração de uma 

massa conhecida da amostra com éter etílico, utilizando o aparelho de Soxhlet. 

As cinzas foram determinadas por incineração a 550 ± 15 °C em forno mufla. 

Os carboidratos totais foram determinados pelo cálculo da diferença entre 100 

gramas do alimento e a soma total dos valores encontrados para umidade, 

proteínas, gorduras totais e cinzas. Os dados foram expressos em g por 100 g 

de amostra seca.  

A análise do perfil de ácidos graxos da ração comercial peletizada 

irradiada foi baseada no método da AOCS (2004). A extração dos lipídios e a 

derivatização foram feitas segundo método 996.06, com uso do triglicerídeo do 

ácido graxo tridecanoico (C13:0) como padrão interno. Foram utilizados os 

fatores de resposta teóricos do detector de ionização de chama (FID), do 

método Ce 1h-05. A determinação da composição de ácidos graxos foi por 

cromatografia de fase gasosa, método Ce 1-62. Os resultados foram expressos 

em g de AG por 100 g de ração, enquanto a soma total dos AG saturados, 

monoinsaturados e poli-insaturados foi expressa em % de gordura total na 

ração. 

5.3.2.3 Composição química dos óleos  

A determinação do perfil de ácidos graxos foi realizada submetendo as 

amostras à metilação segundo método Ce 2-66 e, em seguida, a determinação 

da composição de ácidos graxos por cromatografia de fase gasosa (CG), 

método Ce 1-62, ambos métodos da AOCS (2004). A quantificação dos 

diferentes ácidos graxos foi realizada por comparação entre os tempos de 

retenção das amostras com os padrões de referência rapeseed 07756-1AMP 

(Sigma Chemical Co St. Luis, MO, EUA). Os resultados foram expressos pela 

porcentagem (%) direta de área de cada pico dos ácidos graxos identificados. 

A quantificação por CG de fitosteróis foi determinada segundo 

Duchateau et al. (2002) com algumas modificações. Os esteróis foram 

identificados por comparação com o tempo de retenção dos padrões sintéticos 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996910001298#bib6
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estigmasterol (S 6126), β-sitosterol (S 9889) e campesterol (C 5157) (Sigma 

Chemical Co St. Luis, MO, EUA). Os resultados foram expressos em 

miligramas por 100 gramas de óleo (mg/100 g). 

A determinação dos isômeros de tocoferóis (α-, β-, γ- e δ-tocoferol) e do 

γ-tocotrienol foi realizada segundo metodologia Ce 8-86 (AOCS, 2004), por 

cromatografia líquida de alta eficiência (Shimadzu, modelo CBM-20ª, Quioto, 

Japão). A identificação dos tocoferóis e do isômero γ-tocotrienol foi conduzida 

pela comparação dos tempos de retenção de cada padrão sintético dos 

isômeros (Sigma Chemical Co St. Luis, MO, EUA) submetidos às mesmas 

condições operacionais. O resultado foi expresso em miligrama de equivalente 

do isômero por 100 gramas de amostra (mg/100 g) e a atividade de vitamina E 

foi calculada por tocoferóis equivalentes (atividade de vitamina E = Cα-T x 1,0 + 

Cβ-T x 0,5 + Cγ-T x 0,25 + Cδ-T x 1,0) como descrito por Hussain et al. (2012). 

 

5.3.2.4 Teste Oral de Tolerância à Glicose 

No 55º dia de tratamento, os animais passaram por jejum de 6 horas e 

foram submetidos ao teste oral de tolerância à glicose (TOTG), segundo 

metodologia proposta por Houde et al. (2010). Os animais receberam solução 

de dextrose 20 %. A glicemia foi avaliada por meio da coleta de uma amostra 

de sangue retirada da veia caudal nos tempos zero (baseline), 15, 30, 60, 90 e 

120 minutos após administração da solução de dextrose, obtendo-se, assim, a 

curva glicêmica. A dosagem glicêmica foi realizada utilizando-se glicosímetro 

Accu-Check Performa (Roche Diagnostics GmbH, D-68298, Mannheim, 

Alemanha). Os dados foram expressos em área sob a curva de incremental 

decaimento (iAUC) (POTTEIGER; JACOBSEN; DONNELLY, 2002). 

5.3.2.5 Coleta do soro e dos tecidos  

Após os 65 dias de tratamento, os animais foram submetidos a jejum de 8 

horas, foram anestesiados por via intraperitoneal, com uma mistura de 

cetamina (90 mg/Kg) e xilazina (10 mg/Kg), e, em seguida, foram eutanasiados.   

Uma amostra de sangue foi coletada por decapitação e centrifugada a 3.500 

rpm por 5 minutos a 4 °C, para obtenção do soro. Os tecidos hepático e adiposo 

retroperitoneal foram coletados, pesados e congelados imediatamente em 
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nitrogênio líquido. Todos os materiais obtidos foram posteriormente 

armazenados a temperatura de –80 °C até o momento das análises.  

5.3.2.6 Parâmetros bioquímicos séricos  

As análises séricas de glicose em jejum, das enzimas marcadoras de dano 

hepático – alanina amino transferase (ALT) e aspartato amino transferase 

(AST) e do perfil lipídico, constituído das concentrações de triglicérides (TG), 

colesterol total (CT) e lipoproteína de alta densidade (HDL-colesterol), foram 

realizadas por meio do analisador bioquímico automático para análises clínicas 

(LABMAX 240, versão 2.00, Tóquio, Japão) utilizando kits comerciais 

(Labtest®). A concentração das lipoproteínas de baixa densidade (LDL – 

colesterol) foi calculada de acordo com a equação de Friedewald (Fukuyama et 

al., 2008): LDL = CT – HDL – (TG/5). 

5.3.2.7 Percentual de gordura e perfil de ácidos graxos teciduais 

Foi avaliado o perfil de ácidos graxos dos tecidos hepáticos e adiposo 

retroperitoneal segundo o método 996.06 (AOAC, 2002), com pequenas 

modificações.  

Em um tubo de ensaio, amostras contendo 50-100 mg de gordura total 

foram adicionadas de 50 mg de ácido pirogálico e 1 mL do padrão interno – 

ácido tridecanoico (C13:0, 5 mg/mL), 2 mL de etanol e 5 mL de ácido clorídrico 

8,3 M. Este tubo foi aquecido (70-80 °C) em banho com agitação horizontal por 

40 minutos. Após se atingir temperatura ambiente, 12 mL de éter etílico e de 

petróleo foram adicionados e, em seguida, os tubos foram centrifugados, a fase 

superior foi transferida para um segundo tubo e evaporada em banho 

termostatizado (< 40 °C) sob fluxo de gás nitrogênio. A este resíduo, contendo 

a gordura extraída, foram adicionados 1 mL do reagente trifluoreto de boro (7 

%, em metanol) e 0,5 mL de tolueno, sendo o tubo aquecido a 100 °C por 45 

minutos. Atingindo-se a temperatura ambiente, foram adicionados 2,5 mL de 

água destilada, 1 mL de hexano e 0,5 g de sulfato de sódio anidro. A fase 

superior foi cuidadosamente coletada e transferida para o vial do autoinjetor 

acoplado ao cromatógrafo gasoso (Shimadzu, modelo Plus GC 2012, Quioto, 

Japão).  

Utilizaram-se as seguintes condições cromatográficas: coluna 
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cromatográfica de sílica fundida SP-2560 (biscianopropil polisiloxana) de 100 m 

e 0,25 mm de diâmetro interno; programação de temperatura da coluna: 

isotérmico a 140 °C por 5 minutos e então aquecimento a 4 °C por minuto até 

240 °C, permanecendo nesta temperatura por 30 min; temperatura do 

vaporizador a 250 °C e do detector a 260 °C; gás de arraste hélio (1 mL/min) e 

razão de divisão da amostra a 1/50.  

A quantificação dos diferentes ácidos graxos foi realizada por 

comparação entre os tempos de retenção das amostras e do padrão de 

referência da mistura de 37 metil ésteres de ácidos graxos, C4:0-C24:0 (Sigma 

Chemical Co. St. Luis, MO, EUA) e do padrão interno. Os resultados foram 

expressos em g por 100 g de óleo. A porcentagem de gordura total do tecido 

hepático foi realizada através da soma quantitativa dos ácidos graxos 

encontrados. 

5.3.2.8 Preparo do homogenato dos tecidos e quantificação de proteína  

Os tecidos congelados foram fracionados e em seguida homogeneizados 

em tampão fosfato de potássio 0,1 M pH 7,0. Foi utilizado o ultra turrax manual 

(IKA®, modelo T10 basic, Alemanha). A homogeneização de cada tecido 

ocorreu durante 20 segundos em banho de gelo. Em seguida, foram 

submetidos à centrifugação (15.000 rpm por 30 min e 4 °C) e os sobrenadantes 

foram coletados, obtendo-se, assim, os homogenatos. O conteúdo de proteínas 

foi determinado para correção no cálculo final e, para tal, foi utilizada a 

metodologia proposta por Bradford (1985).  

5.3.2.9 Peroxidação lipídica sérica e tecidual 

A determinação da peroxidação lipídica no soro e no homogenato do 

tecido hepático (Item 5.3.2.8) foi realizada através da medida da produção das 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), utilizando-se o método 

descrito por Ohkawa, Ohishi e Yagi (1975). Os resultados foram expressos em 

nmol de equivalentes de 1,1',3,3'-Tetraetoxipropano por mg de proteína (nmol 

TEP/mg proteína). 

5.3.2.10 Capacidade antioxidante total do tecido hepático 

 Foram utilizados, para o experimento, os métodos lipofílico e hidrofílico 

e, em seguida, a soma para obtenção da atividade antioxidante total, segundo 
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Prior, Hoang e Gu (2003). Foram misturados 100 µL do homogenato do tecido 

hepático (Item 5.3.2.8), 200 µL de etanol PA e 100 µL de água deionizada, 

sendo, em seguida, centrifugados (14.000 rpm por 5 min). A fase orgânica 

contendo antioxidantes lipofílicos foi extraída utilizando duas vezes hexano PA, 

seguido por evaporação com N2. O resíduo foi diluído com 0,7 % β-

ciclodextrina e acetona. O resíduo hidrofílico foi misturado com 400 µL de ácido 

perclórico 0,5 M e centrifugado (2.500 g por 5 min). A fase superior foi diluída 

em tampão fosfato 75 mM (pH 7,4). Para quantificação, foi utilizada uma placa 

de 96 poços e adicionado o padrão Trolox (100 M) ou a mesma quantidade 

dos extratos com o reagente fluoresceína (40 M). A seguir, a placa foi 

incubada a 37 °C durante 30 minutos. Após este período, foi adicionado, 

automaticamente, AAPH (135 mM), agitando-se por 10 segundos. A seguir, foi 

medida a fluorescência em um leitor de placas (BIOTEK, modelo Synergy HT, 

Vermont, EUA), com excitação de 493nm (filtro 485/20) e emissão em 515 nm 

(filtro 528/20), com leituras realizadas a cada minuto, durante 60 minutos. O 

resultado foi calculado através da equação de regressão entre a concentração 

do padrão Trolox e a área sob a curva de decaimento da fluorescência (AUC), 

utilizando o software Gen5. A atividade antioxidante foi determinada e os 

resultados expressos em milimoles equivalentes de Trolox por miligrama de 

proteína (mmol ET/mg proteína). 

5.3.2.11 Atividade das enzimas antioxidantes 

Superóxido Dismutase - A atividade da superóxido dismutase (SOD) 

citoplasmática foi avaliada de acordo com a metodologia de McCord e 

Fridovich (1969), que verifica a produção dos ânions peróxidos produzidos pela 

xantina oxidase em presença da xantina. O ânion superóxido reduz o citocromo 

C e esta redução é medida pelo aumento da densidade ótica a 550 nm à 

temperatura a 25 °C. O volume de xantina oxidase a ser utilizado na reação é 

determinado em um branco, na ausência da SOD; desta maneira, obtendo-se 

variação na absorbância, a 550 nm, entre 0,0250 e 0,0300/minuto. O meio de 

reação foi composto por citocromo C 100 M, xantina 500 M, EDTA 1mM e 

KCN 200 M, em tampão fosfato de potássio 0,05 M pH 7,8. Ao meio reacional, 

foram adicionadas a xantina oxidase e o homogenato (Item 5.3.2.8). A medição 

foi realizada em espectrofotômetro UV-visível (VARIAN®, modelo Cary 50 Bio, 
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Palo Alto, CA, EUA). Os resultados foram expressos em U/mg de proteína, que 

entende-se por uma unidade (U), a atividade da enzima que promove 50 % de 

inibição da reação da xantina a 25 °C em pH 7,8. 

Catalase - A catalase é responsável pela oxidação do peróxido de 

hidrogênio a H2O e O2. A metodologia empregada foi descrita por Beutler 

(1975), quantificando a velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio 

pela enzima mediante o decréscimo da densidade ótica a 230nm (coeficiente 

de extensão molar 0,0071 nM-1.cm-1) a 37 °C. O meio reacional foi composto 

por H2O2 10mM e tampão Tris HCl 1 M EDTA 5 mM pH 8,0. As frações 

citosólicas dos homogenatos (Item 6.3.2.8) foram incubadas a 37 °C no próprio 

espectrofotômetro e foram realizadas leituras das absorbâncias a cada um 

minuto durante seis minutos. Os resultados foram expressos em U/mg de 

proteína. Uma unidade (U) da catalase corresponde à atividade da enzima que 

realiza a hidrólise de 1 µmol de H2O2 por minuto a 37 °C em pH 8,0. 

Glutationa Peroxidase - A atividade da glutationa peroxidase (GPx) na 

fração citosólica foi determinada pela metodologia de Sies et al. (1979). Este 

método fundamenta-se na medição do decaimento da densidade óptica, a 340 

nm, promovido pela oxidação do NADPH a 30 °C (coeficiente de extinção molar 

igual a 6,22 nM–1.cm–1) durante a redução da glutationa oxidada (GSSG) 

catalisada pela glutationa redutase. O meio de reação contém GSH 1 mM, 

glutationa redutase 0,1 U/mL, NADPH 20 mM, EDTA 5 mM pH 7,0 e tampão 

fosfato de potássio 0,1 M pH 7,0. Inicialmente, foi tomado o meio de reação e, 

em seguida, foram acrescentados o homogenato da amostra (Item 6.3.2.8) e a 

solução de peróxido de terc-butila 0,5 mM; a solução foi incubada a 30 °C e as 

leituras realizadas a cada minuto, no período de 6 minutos. Os resultados 

foram expressos em U/mg de proteína. Uma unidade (U) da enzima é definida 

como atividade da enzima que oxida 1 mol de NADPH por minuto a 30 °C em 

pH 7,0.  

Glutationa Reduzida - A atividade da glutationa reduzida (GR) na fração 

citosólica foi determinada pela metodologia de Sies et al. (1979). Este método 

fundamenta-se na medição do decaimento da densidade ótica, a 340 nm, 

promovido pela oxidação do NADPH a 30 °C (coeficiente de extinção molar 
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igual a 6,22 nM–1.cm–1) durante a redução da glutationa oxidada (GSSG) 

catalisada pela glutationa redutase. O meio de reação contém GSSG 50 mM, 

NADPH 4 mM, EDTA 5 mM pH 7,0 e tampão fosfato de potássio 0,1 M pH 7,0. 

Inicialmente, foi tomado o meio de reação e, em seguida, foram acrescentados 

o homogenato da amostra (Item 5.3.2.8) e a solução de peróxido de terc-butila 

0,5 mM; a solução foi incubada a 30 °C e as leituras realizadas a cada minuto, 

no período de 6 minutos. Os resultados foram expressos em U/mg de proteína. 

Uma unidade (U) da enzima é definida como atividade da enzima que oxida 1 

mol de NADPH por minuto a 30 °C em pH 7,0.  

5.3.2.12 Citocinas inflamatórias nos tecidos hepático e adiposo 

retroperitoneal 

Uma fração dos tecidos congelados foi homogeneizada em tampão PBS, 

contendo inibidor de protease (Complete Mini, Roche Diagnostics GmbH, 

Mannheim, Alemanha). Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 1.000 

g e 4 °C por 10 minutos e o sobrenadante foi coletado. A determinação das 

citocinas fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucinas 6 (IL-6), 10 (IL-

10), 4 (IL-4), 1β (IL-1β), proteína inflamatória de macrófago 3 (MIP-3) e citocina 

quimioatrativa de neutrófilos 2a (CINC-2a) foi realizada por Enzyme-linked 

Immunosorbent Assay (ELISA), seguindo-se as instruções do fabricante (BD 

Biosciences, Franklin Lakes, NJ, EUA). 

5.3.2.13 Expressão gênica da inflamação no tecido adiposo 

retroperitoneal 

A expressão gênica dos marcadores TNF-α, IL-1β, IL-6, homólogo em 

rato para o fator de crescimento epidérmico 1 em humanos (F4/80), 

adiponectina e leptina foi realizada através da técnica de PCR em tempo real 

em equipamento Rotor gene 3000 (Corbett Research PTY, Mortlake, NSW, 

Austrália). Uma amostra de 100 mg de tecido pulverizado em nitrogênio líquido 

foi homogeneizada em reagente (Trizol®, Life Technologies, Gaithersburg, MA, 

EUA) para extração do RNA. A quantificação do RNA foi realizada em 

espectofotômetro NanoDrop (Thermo Scientific, modelo 2000, São Paulo, 

Brasil) e o grau de pureza foi determinado pela razão 260/280 nm. As reações 

de transcriptase reversa para obtenção do cDNA e amplificação foram 
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realizadas utilizando marcador de fluorescência (Applied Biosystems, Syber 

Green®, Foster city, CA, EUA). As sequências dos primers de interesse (Apllied 

Biossystems®, Foster city, CA, EUA) estão demonstradas no Quadro 6.1.  

A quantificação foi realizada usando método da Ct comparativa 

(threshold cycle, número de ciclos em que o produto da PCR atinge o limiar de 

detecção), tendo a expressão do rRNA 18S (FW 5’- GGA TCC ATT GGA GGG 

CAA GT – 3’ RV 5’- ACG AGC TTT TTA ACT GCA GCA A – 3’) como gene 

constitutivo. 

 

Quadro 5.1 Sequência de primers e temperatura de amplificação para cada 

expressão gênica estudada (PCR-RT Syber green®). 

Genes 
Sequência do Primer 

Sense Anti sense 

F4/80 TTGCCTGGACACTGTGGGTG TGCTTGCCAAGGGACCAATC 

TNF-α TACTGAACTTCGGGGTGATTGGTCC CAGCCTTGTCCCTTGAAGAGAACC 

IL-1β TGATGTTCCCATTAGACAGC GAGGTGCTGATGTACCAGTT 

IL-6 TCCTACCCCAACTTCCAATGCTC TTGGATGGTCTTGGTCCTTAGC 

Adiponectina ACTCAGCATTCAGCGTAGGC TGGTCGTAGGTGAAGAGAACGG 

Leptina GTGCCTATCCACAAAGTCCAGG CGCAGGTTCTCCAGGTCATG 

A temperatura de melting para todos os primers utilizados foi de 60 °C. F4/80: homólogo em rato 
para o fator de crescimento epidérmico 1 em humanos; TNF-α: Fator de necrose tumoral alfa; IL-
1β: interleucina 1 beta. 

 

5.3.2.14 Histologia e análise morfométrica do tecido adiposo 

 Os cortes histológicos (35 µm) do tecido adiposo epididimal congelado 

foram obtidos a -27 °C em criostato (Leica Microsystems, modelo CM1850, 

Wetzlar, Alemanha) e transferidos para lâminas gelatinizadas. Após 

permanecerem em placa aquecida a 37 °C por 24 horas, as lâminas foram 

fixadas em formalina 10% e coradas pela técnica Hematoxilina e Eosina (HE). 

 Para análise quantitativa, foram capturadas imagens no microscópio 

(Leica Microsystems, modelo DM IRB, Heidelberg, Alemanha) e obtidos 

campos aleatórios de cada lâmina que, em seguida, foram fotografados. Para 

mensuração de diâmetro, perímetro e área dos adipócitos, foi utilizado o 

programa Image-Pro® Plus versão 6.0. 
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5.3.2.15 Análise estatística dos dados 

Os resultados das análises foram inicialmente submetidos ao teste de 

Hartley para avaliação quanto à homogeneidade das variâncias. As amostras 

não-homogêneas (PHartley < 0,05) foram submetidas ao teste de Box-Cox (1964) 

para sua transformação. Em seguida, os dados dos óleos foram submetidos ao 

teste t, enquanto os dados biológicos foram submetidos ao teste ANOVA 

univariada, seguido do teste paramétrico de Tukey a 5 % de significância. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata, sendo os resultados 

expressos pelo valor médio ± desvio-padrão (DP) ou erro padrão da média 

(EPM). Foram utilizados o programa Statistica (Statsoft, versão 11, Tulsa, EUA) 

e o software (GraphPad, Prism 6.0, San Diego, CA, EUA) para todas as 

análises estatísticas. 

 

5.4 Resultados  

5.4.1 Composição química dos óleos 

Os ácidos graxos poli-insaturados são majoritários no OSU (72,50 %). 

Proporções similares de AGPI no perfil do óleo de soja também foram 

verificadas; no entanto, apresentaram menor concentração do ácido graxo 

linoleico (52,94 %), quando comparado ao OSU. Na avaliação da razão n-6/n-3 

no OSU, foi obtido conteúdo aproximadamente três vezes maior do que no 

ODS, conforme apresentado na Tabela 5.2. 

No que diz respeito aos isômeros de vitamina E, encontrados nos dois 

óleos, pode-se verificar que os tocotrienóis e os tocóis são predominantes no 

OSU e no ODS, respectivamente – destacando-se a particularidade do OSU, 

que apresenta elevada concentração do isômero γ-tocotrienol (γ-T3). Sendo 

que a razão γ(T/T3) foi 59/1 e 1/920 para ODS e OSU, respectivamente 

(Tabela 5.2). 

Foi observado aumento de 60 % no conteúdo de fitosteróis para o ODS 

(20,87 mg/100 g) quando comparado ao OSU (12,82 mg/100 g) e em ambos os 

casos o composto majoritário foi o β-sitosterol (Tabela 5.2). 
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Tabela 5.2 Composição de ácidos graxos, vitamina E e fitosteróis dos óleos 
de semente de uva (OSU) e soja (ODS). 
 ODS OSU 

Ácidos Graxos (g/100g) 

C16:0 10,65 ± 0,03* 6,26 ± 0,07 

C18:0 3,34 ± 0,01 3,42 ± 0,08 

C18:1 n-9 22,31 ± 0,08* 15,83 ± 0,07 

C18:2 n-6 52,94 ± 0,15 74,15 ± 0,20* 

C18:3 n-3 0,38 ± 0,01* 0,21 ± 0,01 

C20:1 n-9 6,16 ± 0,02 n.d. 

Saturados 13,99 ± 0,04* 9,72 ± 0,14 

Monoinsaturados 28,47 ± 0,10* 15,92 ± 0,07 

Poli-insaturados 53,32 ± 0,16 74,36 ± 0,20* 

n-6/n-3 139:1 353:1* 

Vitamina E (mg/100g) 

α-Tocoferol 14,78 ± 0,31* 1,76  0,01 

γ-Tocoferol 99,41 ± 5,07* 0,49  0,02 

γ-Tocotrienol 1,68 ± 0,24 450,99  10,34* 

Atividade Vitamina E** 40,18  1,39* 1,88  0,01 

Razão γ (T/T3) 59:1 1:920* 

Fitosteróis (mg/100g) 

Campesterol 5,79 ± 0,74* 1,28 ± 0,03 

Estigmasterol 4,21 ± 0,65 3,20 ± 0,53 

β-sitosterol 10,86 ± 1,55* 8,35 ± 0,12 

Soma*** 20,87 ± 2,94* 12,82 ± 0,69 

Resultados expressos em média ± desvio-padrão (n=3). *Resultados diferem estatisticamente 
entre si pelo Teste t. OSU: óleo de semente de uva, ODS: óleo de soja. **A atividade da 
Vitamina E foi expressa em α-tocoferol equivalente. ***Soma de fitosteróis (campesterol, 
estigmasterol e β-sitosterol).  
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5.4.2 Avaliações alimentar, ponderal total e tecidual 

A maior dose administrada (6 mL/Kg), independentemente do óleo 

utilizado, foi capaz de induzir ao menor consumo diário de ração, refletindo-se, 

assim, em maiores valores do coeficiente de eficácia alimentar (CEA). Esta 

mudança no comportamento alimentar não foi significativa a ponto de interferir 

no ganho de peso final dos animais, em comparação ao grupo controle (Tabela 

5.3).  

Quando avalia-se o consumo relacionado a um componente específico 

presente na dieta, como o caso do AL, verifica-se uma resposta dose-

dependente para ambos os óleos. Quanto ao consumo relativo à concentração 

de vitamina E, verificou-se maior atividade estatisticamente significativa para o 

grupo ODS6 (Tabela 5.3). 

Apesar de não se observar alteração no ganho de peso ponderal e 

tecidual (hepático e cardíaco), foi verificado efeito dose-dependente no ganho 

de peso relativo do tecido adiposo retroperitoneal (Tabela 5.3). 

Em relação ao acúmulo de gordura hepática, foi possível verificar o 

depósito mais expressivo de gordura, de maneira não dose-dependente, para 

ambos os óleos (OSU e ODS). As duas doses do OSU apresentaram 

porcentagem de gordura hepática estatisticamente mais elevada do que no 

gupo controle (Tabela 5.3). 
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Tabela 5.3 Efeito da dieta nos parâmetros de crescimento de ratos alimentados com óleos de semente 
de uva (OSU) e soja (ODS) por 65 dias. 

Parâmetros C ODS3 ODS6 OSU3 OSU6 

Ganho de Peso 
265,46 ± 

28,93 
271,67 ± 21,66 259,53 ± 26,14 274,38 ± 12,44 272,12 ± 16,66 

Consumo médio 
(g/dia/animal) 

24,50±5,40a 22,80±4,20ab 20,90±4,30b 23,50±4,60ab 21,10±3,40b 

Consumo médio de 
AL (g/dia/animal) 

0,60±0,03e 0,93±0,01d 1,20±0,03b 1,07±0,01c 1,50±0,01a 

Consumo médio de 
vitamina E  
(mg/dia/animal) 

0,56±0,02c 0,80±0,01b 0,99±0,03a 0,55±0,01c 0,51±0,01d 

CEA 0,17±0.02b 0,19±0,01ab 0,20±0,02a 0,18±0,00ab 0,20±0,01a 

Peso final dos tecidos (g/100 g peso corporal) 

Adiposo 
retroperitoneal 

1,10 ± 0,27b 1,31 ± 0,32b 1,65 ± 0,21a 1,30 ± 0,17b 1,52 ± 0,40a 

Hepático 3,06 ± 0,22 3,03 ± 0,28 3,18 ± 0,23 2,96 ± 0,21 3,12 ± 0,14 

Cardíaco 0,27 ± 0,02 0,26 ± 0,01 0,26 ± 0,01 0,25 ± 0,01 0,26 ± 0,01 

Porcentagem de gordura no tecido (g/100 g tecido) 

Hepático 3,99 ± 0,73c 5,30 ± 1,11bc 5,46 ± 1,32bc 5,80 ± 1,11ab 5,57± 0,91ab 

Resultados expressos em média ± desvio-padrão (n=8). Letras diferentes diferem estatisticamente entre si (p≤0,05). Onde 
CEA corresponde ao Coeficiente de Eficácia Alimentar de cada grupo de animais, representado pela razão entre o consumo 
(g/dia/animal) pela quantidade em calorias (Kcal) ingerida diariamente por animal. C: grupo controle, ODS: óleo de soja 
(grupo isocalórico) e OSU: óleo de semente de uva (grupo tratado), nas concentrações 3 e 6 mL/Kg, AL: ácido linoleico. A 
dose em mL foi administrada através do cálculo em função do peso em Kg de animal. 
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5.4.3 Análise da gordura total e do perfil de ácidos graxos dos tecidos 

adiposos retroperitoneal e hepático 

Dos ácidos graxos saturados quantificados no tecido adiposo 

retroperitoneal, somente foi verificada diferença no ácido graxo mirístico 

(C14:0), que foi menos incorporado ao tecido adiposo dos animais do grupo 

suplementado com óleo de uva na maior dose (OSU6) (Tabela 5.4). 

Não foram observadas diferenças nas concentrações na maioria dos 

ácidos graxos monoinsaturados, com exceção para o ácido graxo nervônico 

(C24:1, n-9), que foi encontrado em menor quantidade nos animais tratados 

com óleo de soja (grupos ODS3 e ODS6) e óleo de uva na maior concentração 

(OSU6). A incorporação do AL para os animais suplementados com ODS foi 

dose-dependente. Foi observada redução significativa nos teores do ácido γ-

linolênico (C18:3, n-3) nos grupos tratados com OSU em comparação ao grupo 

tratado com ODS. O grupo tratado com OSU6 obteve maior valor da razão n-

6/n-3 quando comparado aos demais grupos tratados (Tabela 5.4). 

Para o tecido hepático, após o consumo dos dois óleos, não foram 

observadas alterações significativas para os ácidos graxos saturados e 

monoinsaturados. Porém, ocorreu maior incorporação dos AGPI em todos os 

animais dos grupos OSU3, OSU6 e ODS6 quando comparado ao controle 

(Tabela 5.5).  

O presente estudo observou relação de dose-dependência para os 

grupos suplementados com OSU na razão n-6/n-3. Este comportamento não foi 

acompanhado para os grupos suplementados com ODS, mantendo seus teores 

estatisticamente iguais ao grupo controle. Observou-se que a razão n-6/n-3 do 

grupo OSU6 foi estatisticamente maior (p<0,05), comparado aos demais 

grupos (Tabela 5.5). 

Ocorreu maior incorporação do ácido graxo essencial linoleico 

(C18:2, n-6) nos dois grupos tratados com a maior dose dos óleos (OSU6 e 

ODS6). Para o AA (C20:4, n-6), houve aumento significativo na incorporação 

para as duas doses de óleo de uva (OSU3 e OSU6) (Tabela 5.5).  
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Tabela 5.4 Perfil de ácidos graxos (g/100g) no tecido adiposo retroperitoneal de ratos tratados com óleos de uva 

(OSU) e óleo de soja (ODS) durante 65 dias. 

AG Nome 

Controle Controle isocalórico Grupo tratado 

C ODS3 ODS6 OSU3 OSU6 

Saturados 
C14:0 Mirístico 0,916±0,181a 0,670±0,180ab 0,686±0,103ab 0,777±0,252ab 0,601±0,178b 

C15:0 Pentadecanoico 0,283±0,065a 0,182±0,045b 0,181±0,052b 0,168±0,076b 0,171±0,027b 

C16:0 Palmítico 19,609±4,454 15,872±3,937 16,352±2,488 16,956±4,703 14,408±2,723 

C17:0 Margárico 0,227±0,057 0,180±0,043 0,183±0,043 0,155±0,068 0,188±0,033 

C18:0 Esteárico 2,905±0,681 2,790±0,520 2,898±0,517 2,836±0,675 3,126±0,371 

C20:0 Eicosanoico n.d. 0,036±0,051 0,084±0,038 0,148±0,223 0,076±0,099 

C22:0 Docosanoico n.d. 0,224±0,216 n.d. 0,266±0,456 0,066±0,087 

ΣAGS  23,940±5,438 19,953±4,993 20,385±3,241 21,305±6,454 18,637±3,518 

Monoinsaturados 

C16:1 n-7 Hexadecenoico 2,735±0,997 2,015±1,182 2,272±0,573 2,367±1,402 1,661±0,715 

C18:1 n-9 Oleico 22,450±5,734 21,227±5,735 23,211±4,484 20,503±5,847 20,807±3,299 

C20:1 n-9 Paulínico 0,109±0,104 0,121±0,063 0,120±0,063 0,125±0,090 0,145±0,062 

C24:1 n-6 Nervônico 0,294±0,087a 0,182±0,026abc 0,129±0,058bc 0,243±0,139a 0,162±0,043bc 

ΣAGMI  25,792±7,020 23,633±7,065 25,845±5,204 23,328±7,539 22,919±4,139 
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AG Nome 
Controle Controle isocalórico Grupo tratado 

C ODS3 ODS6 OSU3 OSU6 

Poli-insaturados 
C18:2 n-6 Linoleico 39,600±10,256b 34,277±7,121b 43,630±1,023ab 45,381±11,514ab 57,828±7,000a 

C18:3 n-6 α-linolênico 0,170±0,039 0,178±0,038 0,205±0,044 0,142±0,099 0,158±0,027 

C18:3 n-3 γ-linolênico 2,504±1,197ab 2,087±1,759a 3,423±0,784a 1,939±0,499bc 1,520±0,232c 

C20:2 Eicosadienoico 0,407±0,092 0,548±0,269 0,359±0,148 0,747±0,637 0,371±0,099 

C20:3 n-6 Eicotrienoico 0,158±0,030 0,216±0,084 0,174±0,066 0,327±0,032 0,189±0,062 

C20:4 n-6 Araquidônico 1,141±0,275a 0,773±0,232ab 0,722±0,188b 1,096±0,425ab 0,816±0,217ab 

C22:5 n-6 Eicosapentaenoico 0,056±0,063 n.d. n.d. 0,037±0,051 n.d. 

C22:5 n-3 Docosapentaenoico 0,153±0,040a 0,073±0,064b 0,068±0,020b n.d. n.d. 

C22:6 n-3 Docosaexaenoico 0,223±0,068a 0,125±0,089ab 0,114±0,056b 0,109±0,090b n.d. 

ΣAGPI  40,530±12,118ab 38,491±19,724b 49,004±11,536ab 50,039±14,008ab 61,141±7,706a 

Σ (n-6)  41,827±10,618b 41,078±10,877b 45,219±10,072ab 47,971±11,595ab 59,525±7,046a 

Σ (n-3)  3,216±0,686a 3,395±0,455a 3,606±0,855a 2,091±0,625b 1,520±0,232b 

n-6/n-3  12,940±0,962c 11,837±2,052c 12,641±0,867c 23,423±2,796b 39,566±5,006a 

C18:0/C18:1  0,130±0,006b 0,135±0,017ab 0,126±0,010b 0,141±0,017ab 0,152±0,015a 

C16:0/C16:1  7,579±1,622 9,221±2,857 7,512±1,652 8,445±2,975 9,951±3,953 

Resultados expressos em média ± desvio-padrão (n = 8/grupo). A determinação de gordura foi calculada, a partir do triglicerídeo do ácido 
tridecanoico, que foi utilizado como padrão interno. Letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente entre si (p<0,05), n.d. = não 
detectado. Onde C: grupo controle, ODS: óleo de soja (grupo isocalórico) e OSU: óleo de semente de uva (grupo tratado), nas concentrações 
3 e 6 mL / Kg.  A dose em mL foi administrada através do cálculo em função do peso em Kg de animal. 
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Tabela 5.5 Perfil de ácidos graxos (g/100g) no tecido hepático de ratos tratados com óleos de semente de uva 

(OSU) e óleo de soja (ODS) durante 65 dias. 

AG Nome 

Controle Controle isocalórico Grupo tratado 

C ODS3 ODS6 OSU3 OSU6 

Saturados 

C14:0 Mirístico 0,0090,002 0,0070,005 0,0100,003 0,0100,001 0,0070,005 

C16:0 Palmítico 0,657±0,153 0,804±0,191 0,787±0,187 0,790±0,156 0,762±0,114 

C17:0 Margárico 0,024±0,003 0,0250,006 0,0220,004 0,0280,007 0,0240,005 

C18:0 Esteárico 0,686±0,111b 0,873±0,186ab 0,899±0,143ab 0,927±0,219ab 1,003±0,167a 

C20:0 Eicosanoico 0,002±0,002 0,0060,006 0,0080,003 0,0060,012 0,0200,025 

C22:0 Docosanoico 0,010±0,007 0,0160,006 0,0140,004 0,0120,003 0,0160,016 

C24:0 Lignocérico 0,025±0,005 0,0310,008 0,0320,006 0,0310,007 0,0290,012 

ΣAGS 1,421±0,285 1,777±0,422 1,797±0,361 1,825±0,416 1,877±0,358 

Monoinsaturados 

C16:1 n-7 Hexadecenoico 0,016±0,008 0,0120,010 0,0120,005 0,0130,004 0,0080,006 

C18:1 n-9 Oleico 0,215±0,070 0,330±0,114 0,363±0,138 0,290±0,093 0,265±0,089 

C20:1 n-9 Paulínico 0,008±0,002 0,0180,015 0,0140,007 0,0110,003 0,0130,007 

C24:1 n-6 Nervônico 0,014±0,008 0,0290,015 0,0380,007 0,0460,003 0,0590,007 

ΣAGMI  0,264±0,025 0,398±0,158 0,434±0,159 0,371±0,106 0,354±0,110 

Poli-insaturados 

C18:2 n-6 Linoleico 0,779±0,170b 1,184±0,296ab 1,297±0,435a 1,248±0,308ab 1,267±0,366a 
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AG Nome 

Controle Controle isocalórico Grupo tratado 

C ODS3 ODS6 OSU3 OSU6 

C18:3 n-3 α-linolênico n.d. 0,0460,022 0,0600,028 0,0350,011 0,0220,011 

C18:3 n-6 γ-linolênico 0,008±0,004 0,0190,006 0,0170,007 0,0160,006 0,0180,006 

C20:2 n-6 Eicosadienoico 0,032±0,011 0,0480,015 0,0460,028 0,0530,015 0,0670,014 

C20:3 n-6 Eicotrienoico 0,018±0,008 0,0300,009 0,0420,019 0,0260,009 0,0330,007 

C20:4 n-6 Araquidônico 1,048±0,169b 1,271±0,274ab 1,238±0,252ab 1,409±0,316a 1,438±0,184a 

C20:5 n-3 Eicosapentaenoico 0,015±0,006 n.d. n.d. n.d. n.d. 

C22:5 n-3 Docosapentaenoico 0,038±0,011 0,0470,014 0,0480,028 0,0320,008 0,0270,011 

C22:6 n-3 Docosaexaenoico 0,199±0,036 0,233±0,065 0,235±0,052 0,211±0,047 0,195±0,028 

ΣAGPI  2,136±0,370 2,892±0,714 2,992±0,851 3,055±0,731 3,096±0,635 

Σ (n-6)  1,913±0,333 2,596±0,531 2,686±0,715 2,823±0,569 2,910±0,531 

Σ (n-3)  0,237±0,047 0,326±0,071 0,343±0,088 0,278±0,056 0,245±0,041 

n-6/n-3  8,179±1,186 7,995±0,579 7,829±0,563 10,164±0,939 11,956±1,632 

C18:0/C18:1  3,367±0,812 2,867±0,968 2,729±0,854 3,485±1,199 4,102±1,303 

C16:0/C16:1  45,369±9,258 57,312±14,429 64,619±16,297 64,433±15,383 79,064±14,331 

% gordura 
total 

 3,992±0,730b 5,299±1,111ab 5,461±1,322ab 5,799±1,107a 5,575±0,910a 

Resultados expressos em média ± desvio-padrão (n = 8/grupo). A determinação de gordura foi calculada, a partir do triglicerídeo do ácido 
tridecanoico, que foi utilizado como padrão interno. Letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente entre si (p < 0,05), n.d. = 
não detectado. Onde C: grupo controle, ODS: óleo de soja (grupo isocalórico) e OSU: óleo de semente de uva (grupo tratado), nas 
concentrações 3 e 6 mL / Kg.  A dose em mL foi administrada através do cálculo em função do peso em Kg de animal. 
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6.4.4 Parâmetros séricos 

Não foi possível verificar alterações entre os grupos tratados para a 

concentração plasmática das enzimas AST e ALT, glicemia, resposta ao teste 

oral de tolerância à glicose, colesterol total, triglicerídeos totais e HDL-

colesterol, conforme Tabela 5.6. 

Quanto à concentração de LDL-colesterol, não houve diferença entre os 

animais tratados, independentemente da dose, com o controle. Porém, os 

animais do grupo ODS6 apresentaram menor concentração, quando 

comparado ao grupo OSU3. Por consequência dos menores níveis séricos de 

LDL-colesterol, a razão HDL/LDL-colesterol aumentou para o grupo ODS6 

(Tabela 5.6).  

No que diz respeito à susceptibilidade à peroxidação lipídica, verificou-se 

que o grupo OSU3 foi 63,98 % superior aos demais grupos tratados, com 

exceção do OSU6. 

O consumo de óleos de soja e de semente de uva, independentemente 

da dose administrada, não promoveu aumento da concentração sérica das 

citocinas inflamatórias IL-6 e TNF-α, quando comparado com o controle. No 

entanto, os animais tratados do grupo OSU3 apresentaram maiores 

concentrações destas citocinas (Tabela 5.6).  
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Tabela 5.6 Efeito da dieta nos parâmetros bioquímicos, inflamatórios e peroxidação lipídica 
séricos em ratos tratados com óleos de semente de uva (OSU) e soja (ODS) por 65 dias. 

 
C ODS3 ODS6 OSU3 OSU6 

Enzimas  

Dano Hepático 

(U/L) 

AST 320,00 ± 78,68 332,75 ± 44,20 305,71 ± 68,70 389,12 ± 58,40 320,29 ± 75,90 

ALT 73,62 ± 15,70 70,63 ± 7,46 76,00 ± 15,01 76,13 ± 10,55 71,43 ± 3,00 

Lipidograma 
(mg/dL) 

CT  68,50 ± 8,90 74,50 ± 2,90 72,63 ± 7,70 80,00 ± 11,20 79,25 ± 9,74 

TAG  60,38 ± 17,34 52,50 ± 16,11 62,88 ± 21,59 46,75 ± 12,35 59,00 ± 12,78 

HDL  31,14 ± 5,34 32,12 ± 2,50 33,87 ± 2,70 31,87 ± 3,14 34,00 ± 4,28 

LDL  31,26 ± 6,02abc 31,87 ± 3,75abc 26,17 ± 7,93c 38,77 ± 8,58a 33,45 ± 6,75abc 

HDL/LDL 0,96 ± 0,18b 1,02 ± 0,18ab 1,41 ± 0,50a 0,85 ± 0,18b 1,04 ± 0,17ab 

Glicemia 

GLI 

(mg/dL) 
116,75 ± 19,30 123,38 ± 26,40 133,75 ± 22,45 111,50 ± 13,27 117,00 ± 17,10 

TOTG 

(AUC) 

18181,13 ± 

1522,19 

18995,88 ± 

1440,85 

18210,25 ± 

701,68 

17712,38 ± 

942,64 

17803,38 ± 

1079,38 

Peroxidação  

Lipídica 

(ρmol/mL) 

TBARS 80,00 ± 0,01bc 90,00 ± 0,01bc 70,00 ± 0,01c 110,00 ± 0,02a 90,00 ± 0,01ab 

Citocinas  
Inflamatórias 
(ρmol/mL) 

TNF-α 8,75 ± 5,19ab 6,85 ± 1,13b 11,99 ± 2,90ab 12,58 ± 2,13a 11,48 ± 2,82ab 

IL-6 
253,29 ± 

153,18ab 
181,35 ± 52,42b 

310,43 ± 

105,54ab 

428,66 ± 

106,44a 

406,33 ± 

98,56ab 

Resultados expressos em média ± DP (n=8). Letras diferentes entre si na mesma linha são estatisticamente 

diferentes (p≤0,05). Onde, C: grupo controle (água), ODS: óleo de soja (grupo isocalórico) e OSU: óleo de 

semente de uva (grupo tratado), nas concentrações 3 e 6 mL/Kg. A dose em mL foi administrada através do 

cálculo em função do peso em Kg de animal. AST: aspartato transferase; ALT: alanina transferase; CT: colesterol 

total; TAG: triglicérides; HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL/LDL: 

razão entre lipoproteína de alta e baixa densidades; GLI: conteúdo de glicose total; TOTG: teste oral de tolerância 

à glicose; TBARS: substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico; TNF-α: fatores de necrose tumoral alfa; IL-6: 

interleucina 6.  
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5.4.5 Tecido cardíaco: Uma avaliação da peroxidação lipídica e da atividade das enzimas antioxidantes 

 
Tabela 5.7 Efeito da dieta na atividade antioxidante e na atividade de enzimas antioxidantes 

do tecido cardíaco em ratos alimentados com óleos de semente de uva (OSU) e soja (ODS) 

por 65 dias. 

 C ODS3 ODS6 OSU3 OSU6 

Enzimas antioxidantes 

SOD  
(U/mg) 

43,56±10,75ab 41,57±4,01ab 38,08±3,04b 51,41±8,96a 50,46±4,99a 

GPx  
(U/µg) 

366,16±80,95bc 353,79±32,08c 340,05±29,83c 480,75±85,61a 444,44±42,01ab 

GR  
(U/µg) 

2,02±0,43b 2,00±0,19b 1,88±0,17b 2,52±0,34a 2,38±0,25a 

CAT  
(U/mg) 

17,22±1,90bc 13,19±4,19c 17,74±3,42bc 24,01±6,15a 21,85±2,63ab 

Peroxidação Lipídica 
(nmol/mg de proteína) 

TBARS 1,51±0,24bc 1,37±0,13c 1,43±0,16c 2,47±0,41a 1,92±0,31ab 

Resultados expressos em média ± desvio-padrão (n = 8/grupo). Letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente 

entre si (p<0,05). Onde C: grupo controle, ODS: óleo de soja (grupo isocalórico) e OSU: óleo de semente de uva (grupo 

tratado), nas concentrações 3 e 6 mL/Kg.  A dose em mL foi administrada através do cálculo em função do peso em Kg de 

animal. SOD: enzima superóxido desmutase; GPx: enzima glutationa peroxidase; GR: enzima glutationa redutase; CAT: 

enzima catalase; TBARS: substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico. 



114 
 

 

Nota-se aumento na atividade das enzimas CAT e GPx nos grupos 

tratados com OSU nas duas doses, se comparados ao grupo tratado com ODS. 

Estes resultados foram acompanhados pelo aumento da suscetibilidade à 

peroxidação lipídica no tecido (Tabela 5.7). 

 

5.4.6 Tecido hepático: uma avaliação da peroxidação lipídica, da atividade 

das enzimas antioxidantes e das citocinas inflamatórias 

A maior suscetibilidade à peroxidação lipídica, observada no soro para 

os animais do grupo OSU3, não foi verificada no tecido hepático (Tabela 5.8). 

Com o tratamento, não se verificaram diferenças significativas na atividade 

antioxidante deste tecido. 

O tratamento com os óleos de semente uva e soja promoveu maior 

atividade das enzimas antioxidantes SOD e GPx, quando comparado ao 

controle. Em relação à enzima CAT, apenas para os grupos ODS6 e OSU3 foi 

exibida maior atividade. Comportamento dose-dependente foi verificado para 

as enzimas SOD e CAT nos animais tratados com ODS – o que não foi 

acompanhado pelos animais suplementados com OSU (Tabela 5.8).  

No que diz respeito aos marcadores inflamatórios (TNF-α, IL-6, IL-10, IL-

1β, CINC-2a e MIP-3), verificou-se que o tratamento crônico com óleo de 

semente de uva, independentemente da dose, não foi capaz de mudar a 

concentração desses parâmetros (Tabela 5.8).  

Porém, verifica-se que os grupos OSU3 e OSU6 possuíram maiores 

valores para as razões TNF-a/IL-4 e IL6/IL4 do que o controle. Quanto à razão 

IL-1β/IL-10, verificou-se depleção no grupo ODS3 em relação ao controle, mas 

estatisticamente igual aos demais grupos (Tabela 5.8). 
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Tabela 5.8 Efeito da dieta na atividade antioxidante e na atividade de enzimas 
antioxidantes do tecido hepático e marcadores inflamatórios em ratos alimentados 
com óleos de semente de uva (OSU) e soja (ODS) por 65 dias. 
 C ODS3 ODS6 OSU3 OSU6 

Atividade Antioxidante 
 (mmol ET/mg de proteína) 

ORAC  667,53±93,74
ab

 787,37±263,91
ab

 
881,70±127,

18
a
 

772,49±231,79
ab

 630,69±80,01
b
 

Enzimas antioxidantes 

SOD 
(U/mg) 

77,38±10,19
c
 95,67±15,54

b
 109,43±6,93

a
 104,04±5,75

ab
 98,49±5,46

ab
 

GPx 
(U/µg) 

19,34±3,31
b
 23,69±4,44

ab
 27,75±4,60

a
 27,98±2,79

a
 25,38±2,68

a
 

GR (U/µg) 5,94±0,41 6,41±1,13 5,53±0,68 6,36±1,20 5,85±0,78 
CAT 
(U/mg) 

374,77±58,68
c
 448,91±57,31

bc
 

635,63±80,0
9

a
 

562,98±87,61
ab

 489,47±96,68
bc

 

Peroxidação Lipídica 
(nmol/mg de proteína) 

TBARS 0,25±0,08 0,24±0,03 0,27±0,03 0,25±0,06 0,28±0,04 

Marcadores inflamatórios  
(µg/mg de proteína) 

TNF-α 40,12±6,84 45,12±4,62 42,74±9,52 43,59±9,86 46,36±11,74 

IL-6 215,93±36,51  260,26±79,53 213,80±47,89 238,73±73,41 283,25±66,23 

IL-4 51,03±14,65
a
  39,98±9,43

ab
 35,72±7,65

b
 38,58±8,98

ab
 38,93±4,95

ab
 

IL-10 226,42±43,89  287,12±85,35 236,66±41,46 263,93±77,46 249,57±65,22 

IL-1β 233,14±50,75  201,14±46,51 194,39±22,81 209,53±69,76 200,59±30,10 

CINC-2a 165,24±27,46  131,57±8,52 138,81±22,24 148,43±43,96 139,02±18,19 

MIP-3 76,68±16,60  66,99±14,57 62,88±6,13 63,83±15,41 63,79±6,42 

TNF-α/IL-
10 

0,18±0,04 0,17±0,03 0,18±0,03 0,17±0,02 0,19±0,03 

TNF-α/IL-
4 

0,82±0,17
b
 1,17±0,15

a
 1,19±0,32

a
 1,15±0,23

a
 1,11±0,15

a
 

IL-1β/IL-
10 

1,06±0,30
a
 0,74±0,20

b
 0,84±0,15

ab
 0,83±0,23

ab
 0,80±0,06

ab
 

IL-1β/IL-4 4,66±0,58 4,86±0,50 5,57±0,61 5,37±0,83 5,49±0,87 

IL-6/IL-10 0,96±0,11 0,91±0,11 0,91±0,14 0,92±0,18 1,07±0,14 

IL-6/IL-4 4,03±0,69
b
 6,08±1,69

ab
 5,67±1,63

ab
 6,22±1,40

a
 7,29±1,55

a
 

Resultados expressos em média ± desvio-padrão (n = 8/grupo). Letras diferentes na mesma linha diferem 
estatisticamente entre si (p < 0,05). Onde C: grupo controle, ODS: óleo de soja (grupo isocalórico) e OSU: óleo de 
semente de uva (grupo tratado), nas concentrações 3 e 6 mL/Kg.  A dose em mL foi administrada através do 
cálculo em função do peso em Kg de animal. ORAC: atividade antioxidante pelo método de Capacidade de 
Absorção de Radicais de Oxigênio; SOD: enzima superóxido desmutase; GPx: enzima glutationa peroxidase; GR: 
enzima glutationa redutase; CAT: enzima catalase;  TBARS: substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico; TNF-α: 
fatores de necrose tumoral alfa; IL-6: interleucina 6; IL-4: interleucina 4; IL-10: interleucina 10; IL-1β: interleucina 1 
beta; CINC-2a: citocina quimioatrativa de neutrófilos 2a; MIP-3: proteína inflamatória de macrófago. 
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5.4.7 Tecido adiposo retroperitoneal: análise da expressão gênica de 

citocinas, histologia e morfometria  

Observa-se aumento estatisticamente significativo no diâmetro e no 

perímetro dos adipócitos dos dois grupos suplementados com OSU, quando 

comparados aos dois grupos tratados com ODS (Figura 5.2A e 5.2B).  

A hipertrofia foi verificada para os grupos ODS6, OSU3 e OSU6. Os 

valores de diâmetro médio para os três grupos foram de aproximadamente 30, 

40 e 41 %, respectivamente. Já os valores de perímetro médio apresentaram 

25, 38 e 40 %, respectivamente. Os grupos C e ODS3 não apresentaram 

diferença estatística entre si. 

O tratamento com o óleo de semente de uva não interferiu na expressão 

gênica dos marcadores TNF-α, F4/80, IL-6 e dos hormônios leptina e 

adiponectina. Por outro lado, diferença estatística foi verificada apenas para a 

maior expressão da citocina IL-1β no grupo OSU3, quando comparado ao 

grupo ODS6; porém, ambos foram similares ao grupo controle (Figura 5.3). 
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Figura 5.2 Diâmetro (a) e perímetro (b) médios dos adipócitos após tratamento por 65 dias. 

Imagem representativa dos adipócitos (resolução 100x) (c, d, e, f) do tecido adiposo 

retroperitoneal. Resultados expressos em média ± DP (n = 4/grupo). Letras diferentes na 

mesma linha diferem estatisticamente entre si (p<0,05). Onde C: grupo controle, ODS: óleo de 

soja (grupo isocalórico) e OSU: óleo de semente de uva (grupo tratado), nas concentrações 3 e 

6 mL/Kg.  A dose em mL foi administrada através do cálculo em função do peso em Kg de 

animal. 
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Figura 5.3 Expressão de genes ligados a parâmetros inflamatórios (a) TNF-α, (b) F4/80, (c) IL-

6, (d) IL-1 β, (e) adiponectina e (f) leptina no tecido adiposo retroperitoneal de ratos tratados 

por 65 dias. Resultados expressos em média ± EPM (n = 8/grupo). Letras diferentes na mesma 

linha diferem estatisticamente entre si (p < 0,05). Onde C: grupo controle, ODS: óleo de soja 

(grupo isocalórico) e OSU: óleo de semente de uva (grupo tratado), nas concentrações 3 e 6 

mL/Kg.  A dose em mL foi administrada através do cálculo em função do peso em Kg de 

animal. TNF-α: fatores de necrose tumoral alfa; F4/80: homólogo em rato para o fator de 

crescimento epidérmico 1 em humanos, IL-6: interleucina 6; IL-1β: interleucina 1 beta.  
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Quadro 5.2 Resumo das relações entre dietas 
suplementadas com óleo de semente de uva e soja em ratos 
Wistar durante 65 dias. 

 
OSU3 

vs 
ODS3 

OSU3 
vs 

OSU6 

OSU6 
vs 

ODS6 

Consumo médio de AL    

TBARS soro  -  

IL-6 soro  - - 

TNF- soro  - - 

AGPIs n-3 fígado - -  

n-6/n-3  fígado    

CAT fígado - -  

ORAC fígado - -  

SOD coração - -  

GPx coração  -  

GR coração  -  

CAT coração  - - 

TBARS coração  -  

Peso relativo tecido adiposo -  - 

AGPIs n-3 tecido adiposo  -  

n-6/n-3 tecido adiposo    

C18:0/C18:1 tecido adiposo - -  

Diâmetro adipócito  -  

Perímetro adipócito  -  
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5.5 Discussão  

Em geral, pôde-se observar, no presente trabalho, que os animais 

suplementados com óleo de semente de uva apresentaram aumento do peso 

final do tecido adiposo retroperitoneal, com a incorporação do AL, e hipertrofia 

dos adipócitos. Foram verificados, também, aumento na peroxidação lipídica 

sérica, elevação das enzimas antioxidantes endógenas do tecido hepático e 

depleção da atividade antioxidante total avaliada pelo método ORAC. No tecido 

cardíaco, foi observado aumento na peroxidação lipídica, acompanhado da 

elevação na atividade das enzimas antioxidantes CAT e GPx. Estes resultados 

foram comparados com os dos animais que foram suplementados com óleo de 

soja. Podemos, assim, inferir que o óleo de semente de uva afetou de forma 

significativa importantes parâmetros avaliados; portanto, deve se ter cautela 

com o seu consumo. 

Para ambos os óleos, o AL destaca-se como ácido graxo majoritário, 

sendo que o OSU revela-se com mais de 70 % deste AG essencial da família 

n-6 presente em sua composição. Os óleos vegetais são fontes alimentares de 

fitosteróis (ENNOURI et al., 2006), sendo que, no presente estudo, o ODS 

apresentou concentrações superiores ao OSU. 

As concentrações de cada isômero de vitamina E, em ambos os óleos, 

foram bem distintas e, por consequência, a razão γ(T/T3) foi 59/1 e 1/920 para 

ODS e OSU, respectivamente. O OSU apresentou, como isômero majoritário, o 

γ-tocotrienol e o ODS apresentou o γ-tocoferol.  

A maior presença de tocoferóis no ODS se refletiu diretamente no 

elevado conteúdo de vitamina E oferecido pela suplementação; de modo que, 

quanto maior era o consumo de OSU pelos animais, menor era o conteúdo de 

vitamina E obtido da dieta.  

Os animais suplementados na maior dose de óleos de soja e de 

semente de uva (grupos ODS6 e OSU6, respectivamente) atingiram 

porcentagem de lipídios na dieta de aproximadamente 9 %, o que 

correspondeu a 21,63 % de aporte energético em relação à ingestão de 

gordura. Para os animais suplementados na menor dose (ODS3 e OSU3), este 

valor foi aproximado de 6 % (16,06 % de aporte energético em gordura). 

Constata-se, portanto, que a quantidade ofertada de gordura aos animais não 
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modificou a característica normolipídica da dieta, que é definida por conteúdo 

inferior a 30 % de energia proveniente da gordura da dieta (HARIRI; 

THIBAULT, 2010). 

Foi possível observar que houve mudança no comportamento alimentar 

(avaliado pelo cálculo do CEA) dos grupos suplementados com maior dose dos 

dois óleos (ODS6 e OSU6). Porém, não foi significativo a ponto de interferir no 

ganho de peso dos animais. Resultados similares foram encontrados para 

animais submetidos à dieta com óleos de milho e de algodão e suas 

respectivas misturas (RADCLIFFE et al., 2001), óleo de peixe (HOSOMI et al., 

2013) e óleo de soja (KAWABATA et al., 2013). 

Ao avaliar os parâmetros bioquímicos no soro, foi possível verificar que 

somente o grupo suplementado com ODS6 apresentou menor concentração de 

LDL-colesterol sérico, em relação ao grupo OSU3 (Tabela 5.6). Uma possível 

explicação para este fato reside no maior conteúdo de fitosteróis no ODS, o 

que equivale aproximadamente 60 % a mais de fitosteróis do que no OSU. É 

conhecido o efeito benéfico dos fitosteróis em prevenir ou retardar o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, por interferência na 

absorção de colesterol (ENNOURI et al., 2006; LAAKSO, 2005).  

Kim et al. (2010), estudando os óleos de semente de uva e soja (8 g/100 

g de ração) por 32 dias, verificaram que o OSU promoveu significativa redução 

do colesterol plasmático em ratos, quando comparado ao óleo de soja. Além 

disso, Asadi, Shahriari e Chahardah-Cheric (2010) investigaram o efeito long-

term em ratos com opcional ingestão de óleos durante 10 semanas utilizando, 

inclusive, o óleo de semente de uva. Os autores verificaram significativa 

diminuição nos níveis de TAG do fígado após ingestão opcional do OSU pelos 

animais. Deve-se ressaltar que, para estes dois estudos, foram utilizadas doses 

superiores à administrada no presente estudo, sendo possível observar 

alterações nestes parâmetros.  

Em relação à atividade das enzimas relacionadas ao dano hepático (ALT 

e AST), não foram verificadas diferenças estatísticas significativas nas 

concentrações séricas, indicando que a administração do OSU e do ODS não 

comprometeu o metabolismo hepático destes animais durante todo o período 

de tratamento. Da mesma forma, este comportamento foi também observado 

por Tso et al. (2012), que verificaram que 10 % da adição de óleo de cártamo 
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na dieta, por 90 dias em ratos, não conferiram alterações nos parâmetros 

dessas enzimas.  

Foi observado, no presente trabalho, que o aporte energético dos grupos 

de maior dose de óleo (21,63 % calorias), assim como o excesso de C18:2 

obtido da dieta rica em OSU e ODS, não alteraram a homeostase dos níveis 

plasmáticos de glicose em jejum e quando submetidas à sobrecarga de glicose 

(teste oral de tolerância à glicose).  

Torres-Leal et al. (2011) discorreram sobre a relação entre AG da dieta 

com a sensibilidade à insulina e concluíram que a alteração do metabolismo da 

glicose está diretamente relacionada ao tempo de exposição à dieta, ao tipo e a 

quantidade do ácido graxo majoritário oferecida aos animais. Bautista et al. 

(2014) avaliaram a concentração de glicose em jejum sérica e também não 

verificaram alteração neste parâmetro para os ratos suplementados com óleo 

de canola (elevado teor de ácidos oleico e linoleico) por 10 semanas.  

Pode-se observar que a razão n-6/n-3 tecidual aumentou 

significativamente nos animais tratados com maior dose de óleo de semente de 

uva (OSU6), tanto no tecido hepático como no tecido adiposo retroperitoneal 

(Tabelas 5.4 e 5.5). Notadamente, foi verificado aumento na incorporação do 

AL (C18:2) no tecido adiposo retroperitoneal para o grupo OSU6 quando 

comparado ao ODS3. Este ácido graxo, quando incorporado, em decorrência 

de seu uso na cadeia dos eicosanoides pela via n-6, é submetido à ação de 

enzimas elongases e dessaturases, formando, assim, o ácido araquidônico 

(C20:4) (PATTERSON et al., 2012). Porém, não foi possível observar relação 

da maior incorporação de C18:2 com o aumento do C20:4 pelos animais. 

Em relação ao ácido graxo linolênico (C18:3, n-3), nos grupos tratados 

com a maior dose de óleo de soja (ODS6), foi observada maior incorporação 

no tecido hepático. Isso se deve ao AG estar presente em concentração 55,26 

% maior no óleo de soja do que no óleo de semente de uva.  

A menor incorporação do ácido linolênico nos grupos suplementados 

com OSU teve como consequência a diminuição de forma significativa nos 

teores dos ácidos C22:5 n-3 e C22:6 n-3 (DHA), sugerindo que isto ocorra por 

serem AG resultantes da metabolização via cadeia de eicosanoides da família 

n-3. Por outro lado, os grupos administrados com ODS, nas duas doses, foram 

capazes de manter as concentrações desses AG da família n-3. Importante 



123 
 

 

constatação se faz devido DHA e EPA serem AG reconhecidos pelo efeito anti-

inflamatório (TSUDUKI et al., 2011). 

O tecido hepático é um importante órgão que participa do metabolismo 

lipídico e, por isso, é sensível às mudanças na composição lipídica tecidual 

promovida por dieta baseada em diferentes fontes lipídicas (HASSAN et al., 

2014). Foi observada maior incorporação do ácido graxo essencial linoleico 

(C18:2, n-6) nos dois grupos tratados com a maior dose dos óleos (OSU6 e 

ODS6). Para o AA (C20:4, n-6), houve aumento significativo na incorporação 

para as duas doses de óleo de semente de uva (OSU3 e OSU6). Diferença foi 

encontrada no produto final da cadeia dos eicosanoides, o ácido 

docosapentaenoico da série n-6 (C22:5), para os dois grupos tratados com óleo 

de uva nas duas doses (OSU3 e OSU6), quando comparado ao grupo ODS6, 

resultado da maior incorporação de AL (n-6) no tecido destes animais. 

Matsuda e Shimomura (2013) postularam que a maior incorporação de 

AL e AA nos tecidos pode causar peroxidação lipídica e inflamação, que podem 

estar associadas à superexpressão de citocinas, ao metabolismo lipídico e ao 

conteúdo de adipócitos. No presente estudo, a inclusão de OSU na dieta dos 

ratos, independentemente da dose, afetou a susceptibilidade à peroxidação 

lipídica sérica, medida por TBARS. Porém, não foi possível verificar diferença 

estatística nestes valores no tecido hepático, tanto dos animais suplementados 

com OSU quanto com ODS.  

A relação entre o AL e AA com a maior suscetibilidade à peroxidação 

lipídica refere-se ao número de insaturações presentes nestes AG. Uma vez 

que haja formação de ERO na fase inicial da oxidação, uma reação em cadeia 

desenvolve-se até formação do produto final da peroxidação lipídica, conhecido 

como malonaldeído (MDA) (WILLIAMS; BUTTRISS, 2006). 

O aumento dos teores de TBARS, após consumo de dieta rica em AGPI, 

também foi verificado por Tsuduki et al. (2011), que avaliaram o efeito da 

peroxidação lipídica em camundongos suplementados com óleo de girassol e 

peixe; assim como Haggag, Elsanhoty e Ramadan (2014), que verificaram que 

a inclusão de 7 % de óleos de girassol e milho, ricos em AL, aumentou 

significativamente os valores de peroxidação lipídica após tratamento. 

No tecido cardíaco dos animais dos grupos tratados com OSU, 

independentemente da dose, verificou-se maior suscetibilidade à peroxidação 
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lipídica, acompanhada de maior atividade das enzimas antioxidantes CAT e 

GPx. Correlações moderadas e positivas dos valores de TBARS com as 

enzimas GR (r=0,577; p=0,000), GPx (r=0,637; p=0,000) e CAT (r=0,673; 

p=0,000) do tecido cardíaco foram observadas. Isso sugere que, no intuito de 

evitar todo processo oxidativo gerado pela incorporação de AL, o organismo 

age prontamente, através da indução da ação de mecanismo de defesa 

antioxidante endógeno (GR, GPx e CAT), a fim de anular o aumento dos 

produtos da peroxidação lipídica (VALKO et al., 2007). 

São encontrados relatos na literatura que correlacionam a peroxidação 

lipídica com a atividade das enzimas antioxidantes endógenas em ratos. No 

estudo de Reena e Lokesh (2011) com óleos de coco, gergelim e arroz (e as 

misturas de seus interesterificados), os autores observaram maior 

susceptibilidade à peroxidação lipídica na proporção do número de 

insaturações presentes nos óleos e no consequente aumento da atividade das 

enzimas antioxidantes SOD e CAT em ratos, na intenção de anular o efeito da 

peroxidação lipídica acarretada.  

Um importante parâmetro também de estudo do estresse oxidativo nos 

animais é a avaliação da atividade antioxidante, que é uma ação acumulativa 

de todos os antioxidantes presentes no organismo, o que providencia uma 

análise do delicado balanço entre oxidantes e antioxidantes (VALKO et al., 

2007). Deste modo, foi observada a diminuição na atividade antioxidante no 

fígado dos ratos suplementados com óleo de semente de uva com maior aporte 

energético (OSU6) quando comparado ao grupo ODS6; ou seja, sugere-se 

que, diferentemente do que ocorreu para o ODS, os compostos minoritários 

presentes no OSU não foram capazes de estimular e/ou providenciar a melhora 

do quadro homeostático antioxidante destes animais, não conferindo, assim, 

proteção ao fígado após maior incorporação de AL.  

Existem relatos na literatura sobre as contradições relacionadas com o 

consumo de OSU, que tanto pode agir no aumento (HURTADO DE CATALFO; 

ALANIZ; MARRA, 2013) como na depleção (KIM et al., 2010) das defesas 

antioxidantes do organismo, e fica claro que a indução do estresse oxidativo do 

OSU dependerá de sua própria estabilidade intrínseca, que está relacionada 
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diretamente ao conteúdo de compostos minoritários antioxidantes presentes no 

óleo.  

Outros trabalhos evidenciaram o efeito de micronutrientes (como as 

vitaminas) na estabilidade de óleos vegetais, como o caso de Khan et al. 

(2010), que verificaram que o óleo de arroz possuía consideráveis 

concentrações de tocoferóis e tocotrienóis. Devido à presença desses 

importantes antioxidantes naturais, este óleo tem sido recomendado para 

desordens metabólicas, como doenças coronarianas, diabetes, obesidade e 

hipertensão.  

Porém, foi verificado, para o presente estudo, que, apesar da elevada 

concentração do isômero γ-tocotrienol no OSU, este não foi capaz de manter a 

atividade antioxidante total dos animais ao nível basal. Com isso, os animais 

apresentaram elevado teor de TBARS no tecido cardíaco, acompanhado do 

aumento das enzimas antioxidantes CAT e GPx.  

Em relação ao conteúdo das citocinas, foi observado, no presente 

estudo, que poucas alterações ocorreram com a administração do OSU e do 

ODS. Foi observada depleção na concentração da citocina IL-4 no fígado dos 

animais suplementados com ODS6, sugerindo menor quadro pró-inflamatório, 

quando comparado aos teores basais apresentados pelos animais do grupo 

controle; porém, não foi verificada diferença com os demais grupos tratados. A 

IL-4 é uma citocina anti-inflamatória secretada pelos linfócitos, 

especificadamente o do tipo Th2 (linfócito T-helper 2), atuando na resposta 

imune celular. Mesmo sabendo que a produção da IL-4 está relacionada 

diretamente à inibição de macrófagos, não foi observada correlação entre a IL-

4 e a expressão de F4/80 no tecido adiposo retroperitoneal.  

Os demais parâmetros inflamatórios avaliados no tecido hepático não 

sofreram alterações após suplementação com os dois óleos (Tabela 6.8). O 

presente estudo corrobora dados observados por Jangale et al. (2013), que 

estudaram o efeito na expressão gênica de TNF-α e IL-6 em ratos saudáveis 

tratados com 10 % de óleos de linhaça e de peixe na ração e não verificaram 

alterações nesses parâmetros inflamatórios após 35 dias de tratamento.  

No soro dos animais tratados, não foi observado comportamento dose-

dependente nos parâmetros inflamatórios. No entanto, ocorreu aumento das 

citocinas TNF-α e IL-6 no grupo OSU3 em relação ao grupo ODS3, não 
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ocorrendo diferença entre os grupos administrados com a maior dose dos óleos 

(Tabela 6.6). Sugere-se, assim, que o consumo de OSU na menor dose 

aumentou a resposta pró-inflamatória em ratos. Estes resultados corroboram 

aqueles encontrados por Masi et al. (2012), que avaliaram o efeito nas 

concentrações de TNF-α e IL-6 no fígado de camundongos C57BL/6 com 

suplementação de óleo de girassol (rico em AL, aproximadamente 70 % da 

composição de AG) na dose de 2 g/Kg de peso corpóreo, 3 vezes na semana, 

por 12 semanas, e observaram diferença estatística entre os grupos nas 

concentrações da citocina IL-6, porém não verificaram aumento com a citocina 

TNF-α. 

Com o aumento de ácidos graxos provenientes da dieta, o organismo 

tem duas alternativas: aumentar o gasto energético ou o acúmulo (por 

hipertrofia e/ou hiperplasia) dos órgãos estoque (SIRIWARDHANA et al., 2013). 

Com isso, foi possível observar, no presente estudo, diferença estatística do 

peso relativo do tecido adiposo retroperitoneal dos grupos ODS6 e OSU6 em 

relação aos demais grupos. Adicionalmente, foi visto aumento do diâmetro dos 

adipócitos, em torno de 15 %, para os grupos OSU6, em relação ao grupo 

ODS6. Vale ressaltar que a hipertrofia apresentada pelos adipócitos demonstra 

pior quadro inflamatório do que quando comparado ao aumento do peso 

relativo do tecido (adiposidade) (VIRTUE; VIDAL-PUIG, 2008), corroborando o 

estudo de Bautista et al. (2014), que também verificaram o aumento do tecido 

adiposo após o consumo elevado de óleo de canola por 10 semanas.  

Vale salientar que o aumento no depósito da gordura localizada na 

região visceral (retroperitoneal) está diretamente associado ao risco de 

comorbidades, como doenças cardiovaculares, hipertensão, dislipidemia, 

inflamação, diabetes do tipo 2 e alguns tipos de câncer (TCHERNOF; 

DESPRÉS, 2013).  

Os achados do presente estudo, sugerem que o ODS e o OSU geram 

maior adiposidade corporal no coxim retroperitoneal e que o AL presente no 

coxim retroperitoneal foi correlacionado moderadamente com o diâmetro 

(r=0,489; p=0,001) e o perímetro (r=0,507; p=0,001) dos adipócitos. Este efeito 

deve-se principalmente à via de formação do AA, que estimula a 

diferenciação/proliferação dos adipócitos (MUHLHAUSLER et al., 2010). 
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Assim, os maiores diâmetro e perímetro dos adipócitos correlacionaram-

se também de maneira forte e positiva com a quantificação da citocina IL-6 no 

soro dos animais (r=0,964; p=0,008 e r=0,974; p=0,005, respectivamente), 

confirmando que a hipertrofia dos adipócitos está ligada à infiltração de 

macrófagos no tecido adiposo e à secreção de proteínas pró-inflamatórias 

(RAPHAEL; SORDILLO, 2013).  

A infiltração de macrófagos é considerada a principal causa de 

inflamação no tecido adiposo, sendo a expressão gênica de F4/80 um 

marcador desse processo (SORISKY; MOLGAT; GAGNON, 2013). Porém, no 

presente estudo, não foi observada diferença estatística entre os grupos 

tratados para este marcador (Figura 5.3). Possivelmente, o processo não tenha 

ocorrido por ordem temporal, ou seja, com maior tempo de exposição dos 

animais à dieta poderia terem sido observadas alterações nos parâmetros 

inflamatórios, característica de uma inflamação de baixo grau, como observado 

em ratos obesos (TORRES-LEAL et al., 2011; CINTRA et al., 2006). 

Em resumo, vê-se, para os parâmetros inflamatórios propostos para 

análise, que não foram dose-dependente para ambos os óleos e não foram 

observadas alterações no perfil sérico e tecidual hepático e na expressão do 

coxim retroperitoneal.  
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5.6 Conclusões 

- Pode-se identificar que, apesar da elevada carga lipídica oferecida aos 

animais, não foram observadas mudanças nos parâmetros bioquímicos e nos 

marcadores pró-inflamatórios avaliados no soro dos animais tratados com óleo 

de semente de uva prensada a frio.  

- O tratamento com óleo de semente de uva resultou em maior incorporação de 

gordura no tecido hepático; por conseguinte, no tecido adiposo, verificou-se 

maior incorporação do ácido linoleico nos animais suplementados. Foi 

observado também aumento dos valores de TBARS sérico, o qual está 

relacionado com o maior aporte dos ácidos graxos poli-insaturados, mais 

suscetíveis à oxidação. 

- Para os animais suplementados com óleo de semente de uva, foi observado 

no tecido hepático aumento da enzima antioxidante catalase. Já no tecido 

cardíaco, foi observado aumento da suscetibilidade à peroxidação lipídica, 

acompanhado da elevação da atividade das enzimas antioxidantes catalase e 

glutationa peroxidase e da consequente redução da atividade antioxidante total 

nestes animais. 

- Pode-se observar, no coxim retroperitoneal, hipertrofia dos adipócitos de ratos 

suplementados com óleo de semente de uva, nas duas doses; porém, não 

acompanhada de aumento da expressão das proteínas inflamatórias. 
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6. Considerações finais 

 Frente ao exposto, pode-se confirmar a alta porcentagem (acima de 70 

%) de ácido linoleico e o alto conteúdo de compostos minoritários, como 

vitamina E, fitosteróis, fenólicos, carotenoides e compostos voláteis, com 

marcante diferença nas concentrações entre os óleos de semente de uva 

submetidos ao processo industrial de prensagem a frio e refino.  

Em geral, os óleos apresentaram estabilidade oxidativa baixa e 

considerável atividade antioxidante.  

Com a suplementação de ratos saudáveis com óleo de semente de uva 

prensado a frio, verificou-se incorporação do ácido graxo majoritário nos 

tecidos hepático e adiposo retroperitonial dos animais que receberam maior 

dose do óleo, o que se refletiu diretamente na adiposidade no coxim 

retroperitonial dos animais. Estes resultados demonstram alterações nos 

parâmetros de estresse oxidativo, com o aumento na atividade das enzimas 

antioxidantes endógenas no fígado e no coração, acompanhado do aumento 

da peroxidação lipídica nesses animais e da depleção da atividade antioxidante 

total no tecido hepático; porém, marcadores inflamatórios pouco se alteraram 

com o tratamento.  

Os resultados obtidos indicam a necessidade de outros estudos visando 

avaliar o óleo de semente de uva em animais induzidos a processo oxidativo 

e/ou inflamatório, para se inferir sobre as proteínas relacionadas com a 

inflamação. Podemos, assim, concluir que o óleo de semente de uva afetou de 

forma significativa importantes parâmetros avaliados e deve se ter cautela com 

o seu consumo no país. 

 

 



 

140 
 

 

 

 

 

 

Apêndices 
 

 

 



 

141 
 

 

 Perfil de ácidos graxos (AG) no tecido cerebral de ratos tratados com óleo de 

uva (OSU) e óleo de soja (ODS) durante 65 dias.  

 

 

AG 
Controle Controle isocalórico Grupo tratado 

C ODS3 ODS6 OSU3 OSU6 

Saturados      

C16:0 0,88±0,13 0,87±0,13 0,82±0,08 0,92±0,06 0,91±0,09 

C18:0 1,01±0,10 1,02±0,07 0,99±0,09 1,03±0,05 1,06±0,08 

C24:0 0,15±0,04 0,14±0,03 0,13±0,04 0,16±0,04 0,16±0,04 

Monoinsaturados      

C18:1 9c 1,06±0,14 1,06±0,13 1,09±0,11 1,02±0,14 1,09±0,16 

C20:1 0,20±0,05 0,19±0,04 0,17±0,02 0,18±0,08 0,21±0,06 

C24:1 0,22±0,06 0,22±0,05 0,20±0,04 0,22±0,05 0,24±0,05 

Poli-insaturados      

C20:4 n-6 0,45±0,04 0,39±0,17 0,44±0,08 0,47±0,01 0,48±0,04 

C22:6 n-3 0,49±0,04 0,47±0,03 0,50±0,04 0,47±0,04 0,48±0,03 

% gordura total 6,19±0,77a 4,41±1,82bc 4,33±1,79c 5,00±2,09abc 5,74±0,58bc 

Resultados expressos em média ± desvio-padrão (n=8). *A determinação de gordura foi calculada a partir 

do triglicerídeo do ácido tridecanóico, que foi utilizado como padrão interno. Letras diferentes na mesma 

linha diferem estatisticamente entre si (p<0,05), n.d. = não detectado. 
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Gráficos sobre efeito no tecido cerebral para atividade das enzimas 

antioxidantes (a) GPx , (b) SOD e (c) peroxidação lipídica, método TBARS e no 

tecido renal para a atividade das enzimas antioxidantes (a) CAT, (b) SOD e (c) 

GPx e (d) TBARS de ratos tratados com óleo de semente de uva (OSU) e óleo 

de soja (ODS) nas concentrações 3mL/Kg e 6mL/Kg, durante 65 dias. 
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Anexo 1 Parecer da comissao de ética no uso de animais 

Anexo 2 Rótulo ração animal 

Anexo 3 Currículo Lattes 

Anexo 4 Fcha do aluno 
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