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Introdução Geral 

As bioactividades encontradas em material vegetal são cada vez mais importantes no 

futuro das sociedades humanas, pela sua capacidade de substituição de produtos químicos 

responsáveis por danos na saúde humana e no meio ambiente.  

As plantas constituem fontes naturais de diversos produtos, alguns dos quais com 

actividade biológica como as fitotóxinas, agentes antimicrobianos, fitoalexinas e agentes de 

sinalização (Iqbal e Fry, 2012).  

 

Defesas das plantas 

Além das defesas mecânicas, tais como epiderme espessa, pêlos ou espinhos, as 

plantas estão dependentes de defesas químicas tais como metabolitos secundários, 

específicos de clade ou de espécies, capazes de dissuadir herbívoros não adaptados ou de 

provocar outros efeitos prejudiciais como a redução do crescimento, a intoxicação ou a 

elevada mortalidade de organismos antagonistas (Pankoke et al., 2013). Além de 

produzirem um imenso número de compostos bioactivos para neutralizar ataques de 

insectos herbívoros, as plantas são igualmente capazes de modelar a produção de 

compostos defensivos dependendo dos desafios bióticos e abióticos a que forem sujeitas. 

Nestes processos, membros individuais dentro da mesma classe de compostos poderão 

exercer diferentes funções determinadas pelas suas estruturas químicas únicas (Zagrobelny 

e Møller, 2011). 

Existem diversas classes de metabolitos secundários com capacidade protectora nas 

plantas. Um exemplo são os aminoácidos não proteicos (NPAAs, do Inglês NonProtein 

Amino Acids), compostos tóxicos potentes capazes de proteger as plantas contra a 

predação e doenças, e ainda de melhorar a capacidade destas para a competição dos 

recursos com outras plantas (alelopatia). Devido à sua homologia estrutural com os 

aminoácidos proteicos, os NPAAs podem influenciar negativamente o metabolismo primário. 

Por exemplo, mulas e cavalos que consumam partes de plantas que contenham mimosina 

perdem normalmente as suas crinas e o pêlo das suas caudas. As sementes de Dioclea 

megacarpa L. (família Fabaceae) acumulam teores elevados de canavanina (análogo da 

arginina). A substituição da arginina numa proteína pelo aminoácido menos básico 

canavanina afecta as interacções entre os resíduos de aminoácidos, resultando na alteração 

ou mesmo disrupção das estruturas terciária e quaternária das proteínas, essenciais para as 

suas funções normais. É genericamente aceite que a acumulação de NPAAs torna essas 

regiões da planta menos palatáveis para herbívoros generalistas. Este facto resulta 

aparentemente em protecção contra herbívoros. Baseados na analogia estrutural 
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mencionada anteriormente, os NPAAs podem igualmente afectar o metabolismo dos 

microrganismos e, desta forma, constituírem defesa contra agentes patogénicos. A 

mimosina, isolada a partir de sementes de Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, causa 

uma inibição drástica no crescimento de vários fungos. Este efeito antifúngico é detectável 

mesmo quando extractos brutos das suas sementes são diluídos dez vezes. A 3-isoxazolin-

5-on-2-il-alanina demonstrou ser o composto alelopático activo presente nos exsudados da 

raiz das plântulas da ervilha (Pisum sativum L.). As raízes de gramíneas e de alface 

(Lactuca sativa L.) são significativamente afectadas quando germinam na presença deste 

aminoácido, tendo-se observado uma redução acentuada do comprimento da raiz e 

necroses nas suas pontas (Wink, 2010). 

As plantas que possuem um sistema defensivo mais aperfeiçoado utilizam, 

conjuntamente com os metabolitos secundários, enzimas activadoras que os convertem em 

metabolitos com uma actividade biológica superior contra potenciais antagonistas aquando 

da rutura ou invasão de tecidos do hospedeiro pelo predador. Um exemplo típico é o 

sistema defensivo dual nas plantas Brassicaceae, onde tioglucosidades específicas, as 

mirosinases (EC 3.2.1.147), convertem os glucosinolatos em metabolitos tóxicos, como 

isotiocianatos e nitrilos (Pankoke et al., 2013). Os isotiocianatos atravessam facilmente as 

membranas e interagem com a epiderme e a mucosa, provocando irritações em animais, 

como bronquites, pneumonias e gastrites (Wink, 2010).  

Outros sistemas de defesa, como é o caso dos glicósidos cianogénicos, envolvem a 

participação de glicósidos e de β-glicosidases (EC 3.2.1.21) (Pankoke et al., 2013). Os 

glicósidos cianogénicos (CNglcs) estão presentes em mais de 2500 espécies de plantas 

(Zagrobelny e Møller, 2011). Estes compostos são β-glicósidos (a maioria de D-glucose) de 

α-hidroxinitrilos (Zagrobelny et al., 2004) que são armazenados em vacuolos (Vetter, 2000). 

Este nível de compartimentalização dos CNglcs e das suas enzimas hidrolíticas previne a 

hidrólise em larga escala de tecidos intactos da planta (Vetter, 2000). Quando a estrutura 

celular do tecido vegetal é rompida, por exemplo por um ataque de um herbívoro, os CNglcs 

são colocados em contacto com enzimas degradativas causando a libertação de cianeto 

(CN-). Tal facto fornece às plantas uma defesa imediata contra herbívoros e agentes 

patogénicos causadores de danificação de tecidos (Zagrobelny e Møller, 2011).  

Glicósidos iridóides são produtos da via biossintética dos isoprenóides, constituindo o 

maior grupo de derivados de terpenos. Os efeitos tóxicos que estes exercem em herbívoros 

invertebrados e agentes patogénicos são induzidos pela activação dos mesmos por parte de 

enzimas ou por hidrólise ácida não enzimática. As β-glicosidases (EC 3.2.1.21) 

demonstraram converter os glicósidos iridóides não reactivos em agliconas fortemente 

reactivas (Dobler et al., 2011). Através da sua estrutura dialdeídica, a aglicona iridóide reage 

com as cadeias laterais nucleofílicas de aminoácidos para formar complexos proteicos 
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covalentes (Pankoke et al., 2013). Neste contexto, Konno et al. (1999) observaram que o 

glicósido iridóide oleuropein, após activação por β-glicosidases, demonstrou uma elevada 

capacidade em formar complexos proteicos e desnaturar proteínas, associando esta 

actividade à semelhança estrutural da sua aglicona com o glutaraldeído. Também os 

autores Kim et al. (2000) referem que a aglicona do glicósido iridóide aucubina é capaz de 

se ligar irreversivelmente a proteínas. Enquanto as agliconas poderão actuar como 

inibidores enzimáticos inespecíficos (Ling et al., 2003) podendo afectar adversamente a 

maquinaria enzimática quer de herbívoros quer de agentes patogénicos, a complexação de 

proteínas provocará uma diminuição da disponibilidade destas para consumo por parte dos 

herbívoros (Pankoke et al., 2013).  

Os taninos são os metabolitos secundários vegetais mais abundantes (Barbehenn e 

Constabel, 2011). O aumento de produção de taninos está muitas vezes associado a uma 

condição patogénica particular; a mais familiar é aquela relacionada com a formação de 

galhas causadas por ataques de insectos. As folhas de sumagre (Rhus typhina L.) contêm 

12% (peso seco) de um tanino baseado em ácido gálico, comummente referido como ácido 

tânico (Haslam, 2007). Os taninos constituem um impedimento alimentar para diversos 

herbívoros invertebrados e vertebrados. Este mecanismo é, sem dúvida, uma excelente 

forma de protecção das plantas (Barbehenn e Constabel, 2011). Por exemplo, os efeitos 

tóxicos dos taninos hidrolisáveis foram pela primeira vez descritos em gafanhotos que se 

alimentavam normalmente de gramíneas que não possuíam estes compostos. Desta feita, 

quando se lhes aplicou uma dieta de folhas de trigo revestidas com ácido tânico (16 a 22% 

do peso seco) estes apresentaram lesões fatais nos seus intestinos médios (Bernays et al., 

1980). Estas parecem estar relacionadas com o stresse oxidativo associado a radicais 

libertados da oxidação dos taninos (Barbehenn et al., 2009). No caso dos herbívoros 

vertebrados, foi observada em ovelhas alimentadas com doses elevadas de taninos 

condensados (3 g/kg peso vivo) uma redução de alimentação após 6 dias, associada a uma 

perda de peso vivo de 4,7 ± 1,3 kg em 10 dias. Observaram-se, igualmente, efeitos tóxicos 

severos incluindo lesões (úlceras) na mucosa do rúmen e retículo, bem como distensões no 

abomaso e intestino delgado distal (Hervás et al., 2003). Os taninos complexam proteínas 

em soluções aquosas ácidas a ligeiramente básicas (Barbehenn e Constabel, 2011). Para 

alguns mamíferos herbívoros os elevados níveis de taninos, presentes em forragens, estão 

associados a uma diminuição na utilização proteica. Tal facto foi observado por McArt et al. 

(2009) quando estudaram a disponibilidade de azoto na dieta de alces de duas regiões 

diferentes. Os mecanismos subjacentes a este efeito poderão incluir precipitação proteica 

e/ou fracções superiores de proteínas ligadas às paredes celulares em plantas ricas em 

taninos. A presença de níveis elevados de proteínas salivares complexadas com taninos em 

fezes poderá, também, contribuir para o decréscimo da eficiência na utilização proteica, tal 
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como referem Skopec et al. (2004) para dietas em que se acrescentou 3% (p/p) de um 

tanino hidrolisável.   

   

Bioactividades – Herbicidas e pesticidas de origem natural 

Muitos dos metabolitos secundários dos organismos vivos evoluíram em resposta a 

interacções bióticas. Desta forma, existe uma maior probabilidade destes compostos 

possuirem qualquer tipo de actividade biológica a baixas concentrações do que compostos 

derivados de programas baseados em síntese química. Além disso, a actividade biológica 

pode ser frequentemente dirigida para alvos distintos daqueles para os quais os metabolitos 

evoluíram. Aliás, o sucesso de vários produtos farmacêuticos e fito farmacêuticos com 

origem biológica tem vindo a depender deste facto (Duke et al., 2000).  

As técnicas convencionais de agricultura moderna dependem fortemente do uso de 

pesticidas e herbicidas sintéticos para lograr o controlo de pestes, doenças e infestantes. 

Contudo, os custos económicos e ambientais desses procedimentos estão a aumentar cada 

vez mais e, frequentemente, esses compostos tornam-se inefectivos e obsoletos devido ao 

aparecimento de fenómenos de resistência e de resistência cruzada. As fitotóxinas naturais 

constituem um largo reservatório de compostos ainda deficientemente revelados com 

potencial agrícola, que poderão ter como alvo locais receptores ainda não explorados por 

herbicidas e pesticidas sintéticos (Macías et al., 2000).    

O estudo das interacções entre plantas (alelopatia) poderá ser uma abordagem útil para o 

desenvolvimento de novas classes de herbicidas suaves para o meio ambiente. Desta 

forma, os compostos alelopáticos constituem potenciais fontes de fitotóxinas que poderão 

proporcionar o design de novos quimiotipos de herbicidas. Surpreendentemente, o seu 

potencial continua relativamente inexplorado quando comparado com o dos compostos 

antimicrobianos (Macías et al., 2000).  

 

Definição de alelopatia 

Rice (1984) descreveu no seu livro uma definição de alelopatia, como sendo um efeito 

(ou efeitos) exercido por uma planta sobre outras através da libertação de compostos 

químicos para o meio ambiente. Esta definição é hoje largamente aceite e inclui quer os 

efeitos positivos (promoção do crescimento) quer os efeitos negativos (inibição do 

crescimento) (Bhadoria, 2011). A alelopatia é, por isso, um fenómeno biológico definido 

como a interacção bioquímica, benéfica ou prejudicial, entre plantas. Os factores chave 

destas interacções bioquímicas são compostos químicos designados por compostos 

aleloquímicos (Einhilling, 1995). Diversos ecologistas favorecem, contudo, uma definição de 

alelopatia que inclui apenas os efeitos negativos, como é o caso da seguinte: a alelopatia 
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representa uma forma de guerra química entre plantas que competem por recursos 

limitados, isto é, por luz, água e/ou nutrientes (Ding et al., 2007). Em última análise, as 

plantas competem pelo solo e pelos seus recursos, suporte para o seu ciclo de vida. 

 

Modos de actuação dos inibidores alelopáticos 

Existem diversos modos de acção ou mecanismos fisiológicos envolvidos na inibição e na 

modificação do crescimento e do desenvolvimento das plantas (Reigosa et al., 1999).  

Os metabolitos secundários que são libertados na rizosfera a partir de órgãos das plantas 

entram neste ambiente através de diversas vias, tais como o lixiviamento, a volatilização, os 

exsudados das raízes, os exsudados da capa das sementes após imbibição ou a 

decomposição de diversas porções das plantas (Rice, 1984; Higashinakasu et al., 2004; 

Iqbal e Fry, 2012).  

De acordo com Rizvi et al. (1992), há dois modos de acção dos compostos aleloquímicos 

– indirecto e directo: 

Indirecto: Neste modo de actuação englobam-se os efeitos provocados pela alteração de 

propriedades do solo, do seu estado nutricional e da actividade das populações de 

organismos benéficos (Zamorano, 2006).  

Directo: Inclui os efeitos exercidos directamente sobre diversos processos de crescimento e 

do metabolismo vegetal. Estes modos de actuação podem, por sua vez, ser classificados 

em dois tipos: primários e secundários, de acordo com Lovett e Ryuntyu (1992).  

Efeitos directos primários envolvem processos metabólicos ao nível do metabolismo 

primário como: inibição da divisão celular; inibição da fotossíntese; estímulo ou inibição da 

respiração; efeitos sobre a síntese de proteínas; alterações na permeabilidade das 

membranas; inibição da actividade enzimática (Zamorano, 2006); modificações na absorção 

de nutrientes e nas relações hídricas (Maraschin-Silva e Aqüila, 2006).   

Efeitos directos secundários compreendem os processos resultantes dos efeitos directos 

primários, isto é, efeitos macroscópicos, do tipo sintomatológico, tipicamente observados ao 

nível da planta inteira:  

• Interferência com a germinação: Ensaios realizados por Naqvi e Muller (1975) com 

azevém-italiano (Lolium multiflorum Lam.), em estufa e no campo, demonstraram que esta 

planta suprimiu a germinação e o crescimento de diversas espécies nas imediações. 

Putnam (1985) identificou a presença de inibidores da germinação em frutos e sementes 

que incluem compostos fenólicos e, dentro destes, flavonóides e seus glicósidos, assim 

como taninos.  
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• Interferência com o crescimento: Gianfrancisco et al. (1998) constataram que o extracto 

obtido a partir de rabanete (Raphanus sativus L.) afectava o crescimento de plântulas de 

chicória comum (Cichorium intybus L.). Com chuva artificial, obtiveram-se lixiviados 

provenientes do solo e de resíduos descompostos de L. multiflorum, que se revelaram 

tóxicos para o crescimento de plântulas de aveia (Avena sativa L.), do género Bromus sp., L. 

sativa e alfalfa (Medicago sativa L.) (Naqvi e Muller, 1975). 

No âmbito desta tese apenas se fará referência aos efeitos secundários.  

Ao contrário das interacções entre plantas e herbívoros ou entre plantas e agentes 

patogénicos, uma pré-condição geral para a interacção entre plantas é a necessidade de 

exsudação dos compostos activos (Wink, 2010).  

Devido ao facto das definições anteriores obrigarem sempre uma libertação de 

compostos aleloquímicos directamente por parte da planta como defesa, optou-se, no 

âmbito desta tese, por tratar o estudo de compostos bioactivos inibidores da germinação de 

plantas como compostos naturais com actividade herbicida. 

 

Actividade herbicida  

As infestantes causam um impacto negativo maior na produção de culturas do que 

qualquer outra praga agrícola (agentes patogénicos e pragas animais: herbívoros 

vertebrados, nematodes, insectos, etc.) (Oerke, 2006). Como resultado, as práticas 

agrícolas convencionais estão dependentes da utilização de herbicidas sintéticos, 

fortemente efectivos para controlar as infestantes, sendo que estes compostos representam 

mais de metade do volume dos pesticidas agrícolas aplicados nos países desenvolvidos 

(Dayan et al., 2011). A opinião pública à volta da aplicação dos herbicidas sintéticos têm 

vindo a adquirir um sentimento negativo e nova legislação sobre pesticidas (e.g., Food 

Quality Protection Act, 1996) tem contribuído para a redução do número de novos produtos 

comercializados pelos maiores produtores de compostos agroquímicos (Dayan et al., 2011). 

Esta consequência tem vindo a causar um impacto particularmente negativo a nível dos 

produtores agrícolas mais pequenos (Gast, 2008). 

A procura de alimentos biológicos tem tido um crescimento acentuado em todos os 

países desenvolvidos. A agricultura biológica não permite o uso de pesticidas sintéticos 

(EPA, 2011). Alternativas naturais que estão actualmente aprovadas para este tipo de 

agricultura são, na sua maioria, óleos essenciais não-selectivos utilizados como produtos de 

queima em pós-germinação. A sua baixa eficácia requere aplicações múltiplas de grandes 

quantidades por forma a se atingir um bom controlo de infestantes, sendo que o custo de 

uma ou mais aplicações destes produtos naturais demonstrou ser 10 vezes maior que o 

custo de uma ou duas aplicações do químico glifosato. Este herbicida foi capaz de controlar 
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toda a vegetação de infestantes em estudo com apenas uma ou duas aplicações (Young, 

2004). O processo é dispendioso, quer em termos de custos do material aplicado quer em 

termos do custo das aplicações. Existe, por isso, uma necessidade crescente de novas 

ferramentas naturais para o controlo de infestantes. Duas das principais limitações dos 

herbicidas naturais aprovados para aplicação em agricultura biológica são a sua falta de 

actividade sistémica e o seu mecanismo de acção inespecífico (Dayan e Duke, 2010).  

Um objectivo central da investigação moderna sobre herbicidas visa a descoberta de 

novos produtos que controlem o espectro mais amplo praticável de espécies de infestantes, 

de um modo o mais flexível possível, isto é, que possam ser aplicados em pré- ou pós-

emergência e em baixas concentrações. Além disso, herbicidas selectivos necessitam ser 

seguros para a cultura alvo, para o meio ambiente e para os seres humanos (Beaudegnies 

et al., 2009).   

Numa tentativa de desenvolver novos herbicidas naturais com propriedades superiores, 

Dayan et al. (2011) revelaram recentemente, em parceria com outros autores, que diversos 

produtos naturais, incluindo β-tricetonas naturais presentes no óleo da árvore 

Leptospermum scoparium J.R.Forst & G.Forst, possuem o mesmo alvo molecular que os 

herbicidas sintéticos comerciais sulcotriona e mesotriona, nomeadamente a enzima p-

hidroxifenilpiruvato dioxigenase (HPPD). A HPPD é a enzima chave na biossíntese de 

tococromanóis (por exemplo: tocoferóis e tocotrienóis) e prenilquinonas (como a 

plastoquinona). Uma vez que a plastoquinona, além de um constituinte activo da cadeia 

transportadora de electrões do cloroplasto, é um cofactor necessário para o funcionamento 

da enzima fitoeno dessaturase, os inibidores da HPPD causam indirectamente uma redução 

deletéria nos níveis de carotenóides em plantas. Consequentemente, a quantidade reduzida 

de carotenóides não é suficiente para absorver ou armazenar o excesso de electrões 

gerados durante a fotossíntese em condições de luminosidade intensa, causando uma 

rápida degradação das clorofilas (descoloração fotodinâmica) (Dayan et al., 2011).  

 Meazza et al. (2002) investigaram a actividade inibitória de 34 produtos naturais sobre 

diversas classes estruturais da enzima HPPD, o local alvo para os herbicidas tricetona, bem 

como o modo de interacção dos produtos naturais seleccionados. A enzima recombinante 

de HPPD proveniente de Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. demonstrou sensibilidade a 

diversas classes de compostos naturais incluindo, por ordem decrescente de sensibilidade, 

tricetonas, benzoquinonas, naftoquinonas e antraquinonas. Os produtos naturais tricetonas 

actuaram como inibidores competitivos de ligação forte, enquanto as benzoquinonas e 

naftoquinonas aparentaram não se ligar fortemente à HPPD. Por outro lado, estes 

metabolitos secundários poderão não apresentar as características estruturais óptimas 

necessárias para a actividade herbicida in vivo, mas as diferenças no seu comportamento 
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cinético sugerem que novas classes de inibidores da HPPD poderão ser desenvolvidas 

baseadas nos esqueletos estruturais destes metabolitos.    

Dayan et al. (2007) revelaram que a fracção enriquecida em tricetonas proveniente do 

óleo essencial da árvore L. scoparium, e o seu principal componente (72,9%), 

leptospermona, possuíram um efeito fitotóxico sobre os níveis de clorofila de plântulas de L. 

sativa 10 vezes mais poderoso do que o óleo essencial em bruto. Estes resultados sugerem 

que a actividade biológica deste óleo está associada à presença de tricetonas bioactivas. 

Por outro lado, este óleo, a sua fracção enriquecida em tricetonas e a leptospermona 

demonstraram ser fortes inibidores de HPPD, com valores de I50 (concentração necessária 

para uma inibição de 50%) de 15, 4, e 3 µg/mL, respectivamente.  

Dayan et al. (2011) revelaram que o óleo essencial da árvore L. scoparium, quando 

aplicado a baixa quantidade (1% v/v) em combinação com o herbicida comercial baseado no 

óleo de citronela (10% v/v – taxa recomendada) exibe uma boa actividade herbicida Pós-

emergência, demonstrando ser potenciador da actividade herbicida deste último. Além 

disso, o óleo em estudo provou ter uma actividade de Pré-emergência interessante ao 

permitir controlar plântulas largas pertencentes a infestantes do género Digitaria a uma taxa 

de 3 L/ha; valor muito inferior ao referido para aplicações dos herbicidas comerciais 

baseados em óleos essenciais (50 – 500 L do ingrediente activo por hectare) (Dayan e 

Duke, 2010). Desta forma, a actividade sistémica deste óleo resolve muitas das limitações 

actuais associadas ao uso de herbicidas naturais e, por outro lado, a sua persistência no 

solo oferece uma multitude de novas possibilidades no controlo de infestantes. 

A utilização de agentes aleloquímicos (toxinas naturais das plantas) como 

modelos/padrões para a descoberta de novos agentes fitotóxicos úteis para a agricultura 

tem-se desenvolvido com base numa abordagem conveniente a tratamentos com baixas 

doses de produtos químicos, numa tentativa de provocar um impacto ambiental menor, uma 

selectividade maior e modos de actuação alternativos, podendo contribuir decisivamente 

para solucionar os problemas associados com o controlo químico de infestantes (Macías et 

al., 2006). A família de herbicidas tricetonas/derivados de leptospermona, um produto 

natural proveniente do género de plantas Callistemon (Lee et al., 1997), e a cin-metilina, um 

derivado do monoterpeno natural 1,4-cineol, presente em diversas plantas (Grayson et al., 

1987), são herbicidas comerciais que exemplificam o potencial uso de agentes 

aleloquímicos no controlo de infestantes. Este último actua como um herbicida natural que 

permite um controlo selectivo de diversas infestantes anuais com importância económica. É 

prontamente metabolizado inibindo o crescimento meristemático quer das raízes quer da 

parte área. Este composto possui persistência moderada no solo e constitui um risco mínimo 

de transição para culturas susceptíveis utilizadas em sistemas de rotação a jusante 

(Grayson et al., 1987). 
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Os ácidos hidroxâmicos com um esqueleto composto por (2H)-1,4-benzoxazin-3(4H)-ona 

têm vindo a chamar a atenção dos investigadores da fitoquímica e da alelopatia desde a 

descoberta de 2,4-di-hidroxi-(2H)-1,4-benzoxin-3(4H)-ona (DIBOA) (Virtanen e Hietala, 

1959) e de 2,4-di-hidroxi-7-metoxi-(2H)-1,4-benzoxin-3(4H)-ona (DIMBOA) (Hamilton et al., 

1962). Estes compostos foram isolados, pela primeira vez, a partir do centeio (Secale 

cereale L.) e do milho (Zea mays L.), respectivamente, sendo preservados sob a forma de β-

D-glucósidos antes de serem libertados (Wahlroos e Virtanen, 1959; Hofman e Hofmanová, 

1969, 1971). Pouco depois da sua descoberta, estes compostos foram encontrados numa 

enorme variedade de plantas pertencentes principalmente às famílias Gramineae, 

Ranunculaceae, e Scrophulariceae (Sicker e Schulz, 2002). Estes compostos são 

usualmente designados por benzoxazinonas ou benzoxinonas, agentes aleloquímicos 

conhecidos pela sua actividade fitotóxica e por formar parte das estratégias de defesa de 

plantas pertencentes às famílias referidas anteriormente. Estas propriedades, além das 

metodologias recentemente optimizadas para o seu isolamento e síntese em larga-escala, 

fizeram de alguns derivados de produtos naturais, a DIBOA e o seu análogo 7-metoxi 

(DIMBOA), modelos de sucesso na pesquisa de herbicidas naturais. Estes novos produtos 

químicos deverão ser parte de metodologias integradas para controlo de infestantes (Macías 

et al., 2006).  

Os sesquiterpenos lactonas constituem um grupo de vários compostos com diversas 

actividades biológicas, incluindo alelopatia (Macías et al., 1996). Macías et al. (2000) 

estudaram o efeito do metabolito secundário desidrozaluzanina C (antigo DHZ), um 

sesquiterpeno lactona obtido de diferentes membros da família Compositae. A actividade 

fitotóxica do DHZ sobre oito espécies de plantas diferentes foi estudada tendo em conta três 

principais parâmetros macroscópicos: a germinação de sementes, o alongamento de raízes 

e o crescimento da parte aérea. Foi utilizado o herbicida comercial logran, já anteriormente 

seleccionado como controlo positivo neste tipo de ensaios. O seu uso teve dois objectivos 

diferentes: a) validar os resultados com uma formulação ou composto activo bem conhecido 

e b) estabelecer os níveis relativos de actividade do produto natural quando comparado com 

herbicidas comerciais. Em quase todos os ensaios o DHZ demonstrou ser mais activo do 

que o controlo positivo ao nível de 1mM de concentração, embora a sua actividade tenha 

sido inferior a esta referência quando a concentrações de 0,1mM. Os autores concluíram 

que o DHZ é um potente regulador do crescimento de plantas e um bom candidato no 

desenvolvimento de novos modelos de herbicidas, sendo no entanto necessárias novas 

pesquisas para aumentar a sua actividade e para modificar a sua molécula por forma a 

manter a sua bioactividade em soluções mais diluídas (Macías et al., 2000). 

Tal como anteriormente referido, alguns compostos secundários exibem muitas vezes 

mais do que uma bioactividade; é o caso, por exemplo, das benzoxazinonas. Descobriu-se 
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que estes compostos possuíam actividade insecticida (incluindo afídios) e antimicrobiana 

(Honkanen e Virtanen, 1960; Escobar et al., 1999), além dos efeitos fitotóxicos 

anteriormente referidos.  

 

Actividade antimicrobiana 

A segurança alimentar é uma questão de saúde pública cada vez mais importante. Tem 

sido estimado que 30% da população em países industrializados sofra de intoxicações 

alimentares todos os anos e que no ano 2000 pelo menos dois milhões tenham morrido de 

doenças diarreicas em todo o mundo (WHO – World Health Organization, 2002). Estes 

dados são exemplificativos do quão importante é encontrar novos métodos que reduzam e 

eliminem os agentes patogénios associados aos alimentos, possivelmente em combinação 

com métodos já existentes (ex: princípio de hurdle). Simultaneamente, as sociedades mais 

evoluídas têm vindo a defender e a exigir a aplicação de menos aditivos sintéticos nos 

alimentos e produtos com um menor impacto no meio ambiente (Burt, 2004). Uma estratégia 

possível será utilizar compostos antimicrobianos provenientes das plantas. Por exemplo, 

utilizar como aditivos naturais óleos essenciais com capacidade antibacteriana (Burt, 2004). 

Os óleos essenciais (EOs, do Inglês Essential Oils) são compostos isoprénicos, líquidos 

aromáticos obtidos a partir de materiais vegetais (flores, gomos, sementes, folhas, caules, 

tegumento, madeira, frutos e raízes). Estes podem ser extraídos de diversas maneiras, mas 

destilação a vapor é o método mais comummente utilizado na sua produção comercial (Burt, 

2004). Há muito que são reconhecidas as propriedades antimicrobianas de alguns EOs. De 

facto, as plantas aromáticas são frequentemente utilizadas na medicina tradicional como 

agentes antimicrobianos e os seus EOs, misturas de compostos voláteis isolados por 

destilação a vapor, têm sido reconhecidos desde a antiguidade como possuidores de 

propriedades antibacterianas e antifúngicas (Lopes-Lutz et al., 2008). Além desta actividade 

antimicrobiana e em particular antimicótica, os EOs ou os seus componentes exibem muitas 

outras bioactividades, como a antiviral (Bishop, 1995), entre outras. Estas características 

estão possivelmente relacionadas com a função destes compostos nas plantas, i.e. 

alelopatia e defesa de plantas (Mahmoud e Croteau, 2002). Os principais constituintes da 

maioria destes óleos são essencialmente terpenóides, em particular monoterpenos e 

sesquiterpenos (Batish et al., 2004), e fenilpropanóides tais como o timol, o carvacrol e o 

eugenol, cujas actividades antimicrobianas e antioxidantes (estas últimas indicadas como as 

principais responsáveis pelas primeiras) se encontram bem documentadas (Cosentino et al., 

1999; Dorman e Deans, 2000). Por outro lado, plantas aromáticas que produzem óleos 

essenciais de natureza não fenólica, como as espécies absinto (Artemisia absinthium L.) e 

estragão (Artemisia drancunculus L.), apresentaram efeitos inibidores do crescimento de 
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bactérias e fungos, tendo ao mesmo tempo demonstrado actividades antioxidantes 

moderadas a fracas, respectivamente (Kordali et al., 2005a,b).  

Entre os pesticidas utilizados para proteger as culturas, os fungicidas foram 

percepcionados como sendo relativamente seguros durante muitos anos. Em 1987, a 

Academia Nacional de Ciências dos E.U.A. publicou um relatório sobre os resíduos de 

pesticidas nos alimentos, indicando que os fungicidas representavam um risco 

carcinogénico superior ao dos insecticidas e herbicidas juntos. Por este motivo, tem vindo a 

surgir uma forte pressão no sentido de descobrir alternativas seguras. Além do mais, a 

resistência dos agentes patogénios aos fungicidas tem vindo a tornar estes produtos 

inefectivos, criando a necessidade de descobrir outros novos com modos de acção 

alternativos. Os estudos efectuados para detectar quer fungicidas naturais quer sintéticos 

focam-se na descoberta de compostos seguros para os seres humanos e para o meio 

ambiente (Wilson et al., 1997). Tal com anteriormente referido, extractos de plantas e EOs 

demonstram actividade antifúngica contra um largo espectro de fungos. Os autores Ark e 

Thompson (1959) mostraram que extractos de alho (Allium sativum L.) continham uma 

potente capacidade antifúngica, tendo sido capazes de proteger de forma efectiva pêssegos 

contra a podridão parda (Monilinia fructicola (G.Winter) Honey) com preparações de 

extractos de alho. Os EOs de palmarosa (Cymbopogon martinii (Roxb.) Will. Watson), 

Cymbopogon oliveri (Boiss) Bor., Cymbopogon sp. (óleo de rosa sofia) e Trachyspermum 

ammi Sprague exibiram uma forte actividade antifúngica contra o agente Helminthosporium 

oryzae Miyabe & Hori ex Tanaka, inibindo totalmente o crescimento do seu micélio, mesmo 

a baixas concentrações (Minimum efective concentration – MEC), especialmente o óleo de 

C. oliveri com um MEC de 500 ppm. Por outro lado, estes EOs demonstraram maior 

actividade antifúngica que alguns fungicidas sintéticos comerciais, por exemplo os óleos de 

rosa sofia e de T. ammi foram 20 vezes mais potentes que o fungicida Bavistin, e o óleo de 

C. oliveri 30 vezes mais activo que este. Desta forma, os EOs em estudo poderão vir a ser 

explorados como fungicidas naturais em ensaios de campo. Além do mais, estes EOs foram 

igualmente tóxicos para vários patogénios humanos (ex.: Aspergillus niger van Tieghem) 

(Singh et al., 1980). Wilson et al. (1997) demonstraram um elevado poder antifúngico de 

extractos e de EOs de diversas plantas aromáticas contra Botrytis cinerea Pers.  

Sangeetha et al. (2013) mostraram que o extracto aquoso das folhas de Zimmu (um 

híbrido interespecífico de cebola (Allium cepa L.) x A. sativum) exibiu o efeito inibidor 

máximo contra as principais doenças da banana (Musa sp.), a podridão da coroa e a 

antracnose, causadas pelos fungos Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl. e 

Colletotrichum musae (Berk. & M.A. Curtis) Arx, respectivamente, quando aplicado numa 

concentração de 25% (v/v). Além disso, este extracto estendeu o período de shelf-life das 

bananas sem afectar as suas propriedades organolépticas. Por outro lado, este extracto 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Georg_Winter
http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Earle_Honey
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Phillippe_%C3%89douard_L%C3%A9on_van_Tieghem&action=edit&redlink=1
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demonstrou ser tão eficaz contra a podridão da coroa da banana como o fungicida sintético 

Benomil sob condições de armazenamento no frio, sendo mais efectivo que o referido 

fungicida em condições de armazenamento à temperatura ambiente. O Benomil tem sido 

utilizado, há mais de duas décadas, no tratamento pós-colheita de bananas para prevenir a 

podridão da coroa (Perera e Karunaratne, 2001). Esta prática intensiva levou ao 

desenvolvimento de resistência ao Benomil por parte do agente patogénico envolvido nesta 

doença (Holmes e Eckert, 1999; Mari et al., 2003). A agência de protecção ambiental Norte 

Americana classificou o Benomil como um possível agente carcinogénico em humanos, 

capaz de agir como um producto tóxico ao nível reprodutivo e também como um producto 

tóxico crónico (Sangeetha et al., 2013). Desta forma, o tratamento de bananas com o 

extracto aquoso de folhas de Zimmu poderá ser uma tecnologia amiga do ambiente e com a 

capacidade de substituir fungicidas sintéticos (Sangeetha et al., 2013).  

Como parte de programas de defesa complexos contra agentes patogénicos microbianos, 

as plantas crucíferas produzem fitoalexinas que possuem estruturas químicas únicas, 

derivadas biossintéticamente do aminoácido L-triptofano (Pedras e Abdoli, 2013). 
 

A ineficácia de herbicidas e pesticidas (em particular fungicidas) sintéticos no combate a 

infestantes e a agentes patogénicos colocam em causa a obtenção de alimentos, além das 

preocupações ambientais e de saúde humana associadas a estes compostos químicos. Por 

outro lado, os microrganismos patogénicos presentes nos recursos naturais, causadores de 

intoxicações alimentares e outras doenças, têm vindo a tornar-se mais resistentes a 

antibióticos, constituindo uma causa urgente nos âmbitos da segurança alimentar e de 

saúde pública. Torna-se, por isso, cada vez mais necessário procurar compostos de origem 

vegetal com capacidades herbicidas e antimicrobianas. Neste âmbito, esta tese teve como 

principais objectivos determinar o composto (ou compostos) responsável pela actividade 

herbicida demonstrada pelo sumo de uva branca (Vitis vinifera L.) e determinar a existência 

de actividade antimicrobiana nos extractos do figo (Ficus carica L.). 
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Capítulo 1 – Bioactividade do sumo de uva branca (variedade para 

produção de vinho) 

 

1.1 Introdução 

 

Importância do estudo do efeito herbicida no sumo de uva  

A uva, fruto (bago) da videira (Vitis vinifera L.), foi um dos primeiros frutos cultivados pelo 

homem. É uma das culturas frutícolas com maior produção a nível mundial. Os dados 

estatísticos da FAO indicam uma produção de uvas da ordem das 67.067.129 t e que, 

destas toneladas, aproximadamente 40% correspondem a produção de vinho (FAO, 2012). 

A fitoquímica da videira tem vindo a ser estudada intensivamente e o número de compostos 

identificados cresceu exponencialmente com o desenvolvimento de técnicas químicas 

analíticas; hoje em dia estão identificados mais de 500 compostos. Muitos destes compostos 

são considerados como metabolitos secundários, os quais possuem várias estruturas 

químicas e são conhecidos por desempenharem papéis secundários, frequentemente 

relacionados com defesa, ou muitas vezes desconhecidos (Ali e Maulood, 2011). 

 

Premissa para o estudo do efeito herbicida do sumo de uva 

Aquando da passagem dos tractores com as uvas vindimadas para a adega, ocorrem 

sempre perdas de mosto para o solo. Estas perdas podem ser relativamente frequentes no 

caso de vindima mecânica em solos férteis e com boa disponibilidade de água. Decorrido 

algum tempo tem sido detectada a ausência de crescimento de ervas no local onde o mosto 

caiu e também nas proximidades desse local (Figura 1). O ano em que se observou esta 

actividade herbicida do sumo de uva apresentou uma grande pluviosidade. Segundo dados 

do instituto português do mar e da atmosfera, 2010 foi o ano mais chuvoso da última década 

(2001-2010), com 1063 mm de precipitação total média em Portugal Continental, o que 

supera em quase 20% o valor da normal 1971-2000 (valor médio de 882 mm) (ipma, 2014). 

Desta feita o(s) composto(s) responsável(eis) por este efeito  teria(m) de ser resistente(s) às 

chuvas pois, caso contrário, seria(m) lixiviado(s) para camadas mais profundas do solo e o 

efeito herbicida não se teria mantido. Por outro lado, o agente herbicida poderá 

corresponder a um ou mais compostos com uma elevada concentração no sumo, ou cujo 

efeito seja muito potente mesmo em baixa concentração.  
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Figura 1 – Efeito herbicida de sumo de uva (observação in loco). 

 

Muitas espécies de plantas apresentam uma excelente supressão do crescimento de 

infestantes após a incorporação dos seus resíduos no solo, como demonstrado por exemplo 

no trabalho de Caamal-Maldonado et al. (2001). Neste contexto, Kato-Noguchi et al. (2012) 

encontraram uma substância com elevado poder inibidor do crescimento de plântulas de 

agrião (Lepidium sativum L.) e Echinochloa crus-galli (L.) Beauv (uma das piores infestantes 

do mundo), obtida por extracção hidrometanólica de caules, folhas e raízes de pepino 

(Cucumis sativus L. cv. Phung Tuong), seguida de um processo de pré-purificação em que 

foram utilizadas diversas concentrações de metanol. Estes órgãos vegetais são 

normalmente descartados sob a forma de resíduos nos campos após colheita dos pepinos.  

Um estudo sobre o potencial alelopático dos resíduos provenientes do fruto yuzu (híbrido 

da tangerina (Citrus reticulata Blanco) com Citrus ichangensis Swingle) (Citrus junos Siebold 

ex. Tanaka), após extracção do seu sumo, demonstrou uma inibição do crescimento das 

raízes e da parte aérea de diversas plantas por parte do extracto aquoso de metanol a 80% 

(v/v) do epicarpo (casca), mesocarpo (tecido branco imediatamente a seguir ao epicarpo) e 

sementes. O extracto do epicarpo do fruto apresentou a maior actividade inibitória, seguida 

pelos extractos do mesocarpo e das sementes (Kato-Noguchi e Tanaka, 2004). 

Apesar da maioria dos estudos sobre alelopatia estarem focados em extractos de outros 

tecidos de plantas, têm vindo a surgir diversos estudos que evidenciam um efeito herbicida 

de extractos provenientes da polpa de frutos. Os autores Bhatt, et al. (2011) observaram o 

efeito tóxico do extracto de mesocarpo (polpa) do fruto designado por jamboola, ameixa de 

Java, ameixa preta, etc… (Syzygium cumini (L.) Skeels) no crescimento de culturas 

agrícolas em agroecossistemas de sequeiro. Este efeito era tanto maior quanto maior era a 

concentração do referido extracto. Um outro estudo foi levado a cabo pelos autores Barh et 

al. (2008), que encontraram efeitos quer de promoção quer de inibição da germinação de 

sementes de tomate (Solanum lycopersicum L.) provocados pelos sumos da polpa de 
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diferentes frutos. Os resultados demonstraram que estes efeitos são dependentes da 

concentração em que o sumo se encontrava. Os autores concluíram que a inibição 

significativa da germinação das sementes de S. lycopersicum provocada pelas 

concentrações mais elevadas estudadas do sumo de uva poderá ser causada pelas 

elevadas concentrações de açúcar (Barh et al., 2008), tal como relatado por Dekkers et al. 

(2004) para elevadas concentrações de glucose em sementes de A. thaliana. Os autores Ali 

e Maulood (2011) testaram o efeito alelopático negativo (efeito inibidor) de 12 variedades de 

uvas turcas em sementes de L. sativa. Para tal, efectuaram extractos aquosos com 

diferentes concentrações do sumo de uva e concluíram que estes extractos possuíam um 

efeito inibidor em diferentes parâmetros de germinação e de crescimento de L. sativa. Por 

outro lado, demonstraram que este poder alelopático difere entre as variedades estudadas. 

Efectuando uma análise, quantificaram os níveis de polifenóis totais e os níveis de 

compostos sólidos solúveis totais, verificando que estes diferem entre variedades, pelo que 

poderão estar na base dos efeitos inibidores diferenciais dos respectivos extractos aquosos. 

Em suma, os autores concluíram que existe um poder alelopático no extracto aquoso de 

uvas que difere entre variedades e que aumenta com o aumento da concentração do 

extracto. Referem igualmente que estes resultados indicam uma considerável variação na 

actividade alelopática que poderá ser utilizada para o controlo de infestantes. Os autores 

concluem ainda que este efeito inibidor poderá estar relacionado com a diferença de 

compostos presentes nas diferentes variedades, mas que são necessários mais estudos 

para revelar o(s) composto(s) responsável(eis). 

 

Objectivo 

   Identificação do composto ou compostos responsáveis pelo efeito herbicida do sumo de 

uva branca (variedade para produção de vinho), expresso pela inibição da taxa de 

germinação das plantas escolhidas como receptoras deste efeito. 

 

Compostos presentes nas uvas – Possíveis compostos com actividade 

herbicida 

Açúcares: Durante a maturação ocorre uma forte acumulação de açúcar nas uvas. A 

depleção em hormonas de crescimento, principalmente auxinas, e o aumento das 

concentrações de ácido abscísico diminuem a inibição das principais actividades 

enzimáticas envolvidas na acumulação dos açúcares nos vacuolos das células da polpa. 

Esta acumulação ocorre contra gradiente de difusão, normalmente até concentrações 

consideráveis correspondendo a uma pressão osmótica substancial (cerca de 30 bars 

podem ser atingidos no final da maturação) (Ribéreau-Gayon et al., 2006a). Parte desta 
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acumulação poderá estar relacionada com as necessidades em açúcares redutores, 

associadas à alteração para a respiração málica. Outro factor menor, que poderá contribuir 

igualmente para o aumento do conteúdo em açúcar, é a biossíntese de glucose a partir do 

ácido málico (Jackson, 2008). Contudo, os principais factores responsáveis pela 

acumulação de açúcares estão provavelmente relacionados com o redireccionamento da 

seiva do floema das folhas para o fruto (Jackson, 2008) e com a concentração dos açúcares 

devido à evaporação do conteúdo em água (designada concentração evaporativa) (Dreier et 

al., 2000). Ao atingir a uva, a maioria da sacarose transportada no floema é hidrolisada em 

frutose e glucose. A enzima invertase produz quantidades equimoleculares de glucose e 

frutose a partir da sacarose (Jackson, 2008). Desta forma, a glucose e a frutose são os 

açúcares maioritários presentes na uva. Considera-se por isso que o rácio glucose/frutose 

nas uvas maduras tem um valor unitário (Ribéreau-Gayon et al., 2006a). Existem, no 

entanto, pequenas quantidades de outros açúcares nas uvas maduras, sendo exemplos a 

rafinose, amidose, melibiose, maltose, galactose, arabinose e xilose. A sua presença é 

considerada insignificante devido a ocorrerem em pequenas quantidades (Jackson, 2008). A 

glucose e a frutose são acumuladas predominantemente na polpa da uva e, em menor 

extensão, na sua película (Jackson, 2008). 

 

Ácidos orgânicos: Durante a maturação, a redução na acidez é, em termos quantitativos, a 

maior alteração química, juntamente com a acumulação de açúcares. Os ácidos tartárico e 

málico contribuem em cerca de 70 a 90% do conteúdo ácido do bago, o restante sendo 

constituído por quantidades variáveis de outros ácidos orgânicos (como, por exemplo, os 

ácidos cítrico e succínico), ácidos fenólicos (exemplo: cafeico, cumárico (Ribéreau-Gayon et 

al., 2006a)), aminoácidos e ácidos gordos (Jackson, 2008). Na uva, o ácido tartárico é o 

isómero L(+). Este encontra-se como ácido livre e sob a forma de sal, tal como bitartarato de 

potássio. Apesar da elevada concentração em catiões na polpa, especialmente o potássio 

(K+), a maioria dos ácidos orgânicos mantem-se no estado livre (Ribéreau-Gayon et al., 

2006a). O teor de ácido tartárico no mosto varia segundo a cultivar e as condições de 

produção da uva, especialmente a disponibilidade de água (Rizzon e Sganzerla, 2007). Para 

a mesma cultivar e para as mesmas condições de produção, as variações anuais são 

pequenas. O ácido málico natural da uva é o isómero L(-) (Ribéreau-Gayon et al., 2006a). A 

diminuição do conteúdo das uvas em ácido málico é mais rápida e mais evidente que a do 

ácido tartárico (Jackson, 2008). O rápido decréscimo na concentração de ácido málico no 

interior do bago durante a fase “véraison” resulta de um decréscimo significativo na sua 

biossíntese sincronizado com um aumento acentuado na sua degradação via respiração, 

este será tanto mais rápido quanto mais elevada a temperatura (Volschenk et al., 2006). As 

cultivares de videira não possuem a mesma capacidade de acumular e degradar o ácido 
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málico na maturação e essas ligeiras diferenças na acidez das uvas afectam especialmente 

o rácio entre o ácido L-tartárico e o ácido L-málico nas diferentes cultivares de videira, como 

exemplificam os autores Kliewer et al. (1967) no seu estudo. 

 

Compostos fenólicos: Nas uvas os compostos fenólicos podem ser divididos em dois 

grupos: não-flavonóides (ácidos hidroxibenzóicos, ácidos hidroxicinâmicos e estilbenos) e 

flavonóides (antocianinas, flavan-3-ois e flavonóis) (Gómez-Alonso et al., 2007). No primeiro 

grupo, os dois tipos de ácidos fenólicos encontram-se frequentemente na forma de ésteres 

de ácido tartárico (Somers et al., 1987). Os compostos flavan-3-ois (catequinas 

monoméricas e proantocianidinas (i.e. taninos condensados)) constituem uma grande 

família de compostos polifenólicos, os quais são principalmente responsáveis pela 

adstringência, amargor e estrutura dos vinhos (Gawel, 1998). Além dos compostos fenólicos 

provenientes das sementes, ambas uvas brancas e tintas, contêm a maioria destes 

compostos na película (Jackson, 2008). As uvas brancas possuem um conteúdo total 

fenólico baixo e não sintetizam antocianinas. A coloração das uvas brancas é proveniente 

dos carotenóides, nomeadamente xantófilas, e flavonóis, tais como a quercetina. Os 

componentes fenólicos predominantes na polpa do bago são ésteres de ácido tartárico com 

ácidos hidroxicinâmicos (Jackson, 2008). Durante a maturação das uvas brancas, as 

alterações fenólicas envolvem primeiramente estes ésteres e as catequinas. Embora não 

seja clara a dinâmica do metabolismo dos primeiros, os seus níveis poderão baixar 

abruptamente durante a maturação (Lee e Jaworski, 1989). Os níveis de catequina 

decrescem para níveis baixos na altura da maturação. Em cultivares de uvas brancas os 

monómeros da catequina tendem a não se polimerizar em taninos muito grandes (Jackson, 

2008), dando, então, origem a procianidinas oligoméricas (Ribéreau-Gayon et al., 2006a), 

que juntamente com as catequinas atingem a sua concentração mais baixa aquando da 

colheita (Lee e Jaworski, 1989). 

 

Compostos azotados: Existe um aumento significativo do conteúdo total proteico após a 

fase “véraison”, mas apenas um pequeno número de proteínas é sintetizado em 

quantidades significativas durante a maturação (Tattersall et al., 1997). As proteínas mais 

abundantes são proteínas PR (do Inglês Pathogenesis-Related), estas constituem um 

mecanismo de defesa das plantas contra ataques por parte de fungos (Van Loon, 1985). De 

uma maneira geral as proteínas PR acumulam-se antes da fase “véraison” em resposta a 

stresses abióticos e bióticos, especialmente aqueles provocados por fungos; depois desta 

fase acumulam-se constitutivamente. Uma das proteínas mais abundantes em uvas 

maduras é uma proteína do tipo taumatina (VVTL1). A sua produção coincide com a 

acumulação de açúcar e com a alteração do bago de rijo para sumarento (Tattersall et al., 
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1997). Apesar de se desconhecer o seu papel com exactidão, esta proteína está 

estruturalmente relacionada com proteínas que possuem propriedades antifúngicas (PR). 

Outros grupos maioritários de proteínas solúveis presentes nas uvas maduras são os das 

quitinases e osmotinas (Jackson, 2008).  

A glutationa constitui o péptido mais comum nas uvas maduras (Jackson, 2008). É um 

tripéptido constituído por ácido glutâmico, cisteína e glicina, com uma ligação isopeptídica 

entre o 1º e o 2º resíduo. Esta começa por ser acumulada no início da “véraison” e segue de 

perto o aumento de conteúdo dos bagos em açúcar (Adams e Liyanage, 1993).  

O conteúdo em aminoácidos livres das uvas aumenta durante a maturação atingindo 2–8 

g/L em equivalente de leucina (Ribéreau-Gayon et al., 2006a), sendo que a prolina e a 

arginina representam os aminoácidos principais. A prolina actua como um agente osmótico 

citoplasmático, semelhante ao potássio, em várias plantas sujeitas a stresse hiperosmótico 

(Delauney e Verma, 1993). Contudo, não se sabe ao certo se a acumulação de prolina 

possui o mesmo papel nas uvas. Na altura da maturação a fracção de aminoácidos 

representa 50–90% do total de azoto presente no sumo de uva (Ribéreau-Gayon et al., 

2006a).  No entanto, o sumo de uvas maduras contém apenas próximo dos 20% do 

conteúdo de azoto total do bago (Ribéreau-Gayon et al., 2006a). O principal grupo de 

compostos orgânicos azotados solúveis libertado durante o esmagamento e a pisa das uvas 

é normalmente constituído por aminoácidos. Contudo, até 80% do conteúdo azotado do 

bago poderá permanecer com o bagaço (componentes não solúveis da fruta) (Jackson, 

2008). Há muito que é conhecida a relação entre a concentração de aminoácidos na polpa e 

a sua concentração em ácidos orgânicos. As uvas com maior acidez são sempre mais ricas 

em aminoácidos (Ribéreau-Gayon et al., 2006a). 

 

Compostos que contribuem para o aroma: Em cultivares Moscatel, o aroma é 

primeiramente baseado em monoterpenos. Em geral, os monoterpenos acumulam-se 

durante a maturação (Jackson, 2008). Estes poderão ser, contudo, simultaneamente com a 

síntese, convertidos em formas não voláteis. Podem ocorrer sob a forma de glicósidos, 

derivados oxidados ou polímeros dos compostos que lhe deram origem (Wilson et al., 1986). 

Têm sido observadas tendências semelhantes para o caso dos norisoprenóides e de fenóis 

não-flavonóides (Strauss et al., 1987a). A formação de glicósidos aumenta a solubilidade do 

componente aglicona da molécula, facilitando desta forma a sua acumulação em vacúolos 

(Jackson, 2008). Os valores das fracções ligadas tendem a ultrapassar os das fracções 

livres dos terpenos durante toda a fase de maturação, enquanto que o aumento da fracção 

livre diminui e a sua concentração pode mesmo decrescer (Ribéreau-Gayon et al., 2006a). 

Todos os terpenos se comportam desta forma à excepção do linalol (terpeno maioritário), 

cuja fracção livre se mantem por vezes maior do que a ligada ao longo da maturação 
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(Ribéreau-Gayon et al., 2006a). Os terpenos linalol e diendiol I ocorrem, nas suas formas 

livres, mais frequentemente na polpa do que na película. Alguns norisoprenóides, tais como 

o TDN (1,1,6-trimetil-1,2-di-hidronaftaleno), o vitispirano e a damascenona, encontram-se 

predominantemente localizados na polpa. Estes ocorrem principalmente sob a forma de 

glicósidos. Tal como no caso dos monoterpenos, as suas concentrações aumentam durante 

a maturação (Strauss et al., 1987b). Além dos monoterpenos e dos norisoprenóides, os 

fenóis, que contribuem para o aroma dos frutos, de baixa massa molecular estão presentes 

em formas conjugadas não voláteis (glicosidicamente ligadas). Exemplos encontrados na 

variedade “Riesling” incluem vanilina, propiovanilona, metilvanilato, zingerona e coniferol. 

Mesmo álcoois fenólicos, tais como 2-feniletanol e álcool benzílico, poderão tornar-se 

glicosilados durante a maturação (Jackson, 2008).  

 

Linha de estudo para o efeito herbicida do sumo de uva 

Utilizando uma linha de abordagem analítica diferente da bibliografia encontrada 

efectuou-se uma “limpeza” seriada da amostra em estudo. Decidiu-se retirar o maior número 

de compostos do extracto de sumo de uva com o intuito de se conseguir isolar a porção 

mais pura contendo capacidade herbicida. Para tal, definiu-se retirar da amostra quer 

metabolitos primários quer secundários, para verificar quais aqueles que seriam os 

responsáveis pelo efeito de inibição da germinação das sementes em estudo. Embora a 

maioria dos compostos aleloquímicos descobertos sejam metabolitos secundários, há 

muitos compostos químicos das plantas ainda mal estudados neste campo. Existe a 

possibilidade de haver alguma interacção entre compostos primários e secundários 

responsável pela actividade herbicida, ou compostos primários com um efeito herbicida 

ainda não detectado. Para os ensaios de germinação optou-se pela escolha de sementes 

pertencentes a uma gramínea, Avena sativa L. (aveia comum) e a uma herbácea, 

Nasturtium officinale W.T. Ainton (Agrião-aquático, Agrião-da-água). De facto estes grupos 

de plantas são comummente utilizados como plantas receptoras do efeito alelopático em 

diversos estudos sobre alelopatia/herbicidas naturais (Ali e Maulood, 2011; Bhatt, et al., 

2011; Dayan et al. 2007; Iqbal e Fry, 2012; Kato-Noguchi e Tanaka, 2004; Kato-Noguchi et 

al., 2012; Macías et al., 2000; Macías et al., 2006; Poonpaiboonpipat, et al., 2013), para citar 

alguns.  
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1.2 Materiais e Métodos  

 

1.2.1 Material Vegetal 

Foi utilizado como agente herbicida o sumo proveniente de uvas brancas da casta 

“Rabigato”, gentilmente cedidas pela Quinta Dona Berta, situada no município de Mêda 

(Região Demarcada do Douro). As uvas encontravam-se no estado fenológico N – 

maturação, segundo a escala de Baggiolini (DRAP Algarve, 2011) e foram recepcionadas no 

Instituto Superior de Agronomia (ISA) no dia 8 de Outubro de 2012. As sementes das 

espécies A. sativa e N. officinale utilizadas como agentes de estudo do efeito herbicida 

(plantas receptoras) foram adquiridas num armazém situado no Campo Grande (Lisboa).  

 

1.2.2 Desinfecção das sementes   

As sementes foram colocadas separadamente (consoante a espécie) em placas de Petri, 

numa solução comercial de hipoclorito de sódio (com concentração de 5% (m/v) de cloro 

activo, de acordo com o rótulo) (Neoblanc, Portugal), durante 5 min, de acordo com o 

procedimento utilizado por Taciane (2006). Posteriormente, procedeu-se à sua lavagem, 

transferindo-as para placas de Petri contendo água Milli-Q (bi-destilada) esterilizada, nas 

quais permanecem igualmente 5 min. Após a lavagem, as sementes foram colocadas a 

secar nas tampas das referidas placas. Para garantir o mínimo de contaminações cruzadas, 

estes procedimentos foram efectuados numa câmara de fluxo laminar e todos os materiais 

utilizados foram previamente esterilizados.  

 

1.2.3 Extracção do sumo de uva  

As uvas foram conservadas a –80 ºC até à extracção do sumo (Figura A, em anexo). 

Após descongelação a 4 ºC, espremeram-se as uvas manualmente para um balão de 

Erlenmeyer, separando-se as películas. O sumo obtido da polpa foi separado das grainhas 

através de filtração com uma gaze (McEwan et al., 2010). O procedimento foi realizado de 

modo a manter o sumo a uma baixa temperatura e com um menor contacto possível com o 

ar, a fim de evitar oxidações. De seguida, efectuou-se uma centrifugação a 10.000 g, 

durante 10 min, a 4 ºC (Beckman Coulter, Inc., modelo J2-21M/E, E.U.A.) e recolheu-se o 

sobrenadante para tubos Falcon, congelando-o a –80 ºC até à preparação dos ensaios 

alelopáticos.  

Cálculo do rendimento de extracção: O rendimento de extracção de sumo de uva foi 

calculado através da seguinte fórmula: peso do sumo extraído (kg) / peso fresco das uvas 

descongeladas (kg).  
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1.2.3.1 Preparação do sumo para os ensaios 

As alíquotas foram devidamente descongeladas na câmara fria de acordo com a 

quantidade necessária para realizar os ensaios de germinação. Seguiu-se uma filtração do 

sumo por sucessivos tamanhos de póros (filtros Millipore (© EMD Millipore Corporation, 

E.U.A., Merck KGaA, Alemanha) 8,0, 1,2 e 0,45 µm). Após cada tratamento, recolheram-se 

novas alíquotas que foram filtradas num filtro de 0,20 µm (esterilização do sumo) e 

colocadas a –80 ºC até ao respectivo ensaio. O manuseamento do sumo foi efectuado em 

câmara de fluxo laminar.  

Na Figura 2 apresenta-se esquematicamente a sequência de tratamentos efectuada ao 

sumo de uva até se chegar à fracção mais “pura” que mantém a actividade herbicida 

(correspondente ao ensaio final).  

 
 

 

    5   SUMO COM TODOS OS TRATAMENTOS  – ENSAIO FINAL  

 

 

 

F) EFEITO DOS COMPOSTOS 

HIDROFÍLICOS VS COMPOSTOS 

HIDROFÓBICOS 

 

E) EFEITO DOS COMPOSTOS 

FENÓLICOS 

 

C) EFEITO DAS PROTEÍNAS CARGA (+) 

E TANINOS 

 

  
D) EFEITO DAS PROTEÍNAS CARGA (-) 

E NEUTRA 

 

    4                        Sep-Pak C18 

( 

1                         Bentonite                                            

( 

     2                 Calor e Centrifugação                                                  

( 

    3                               PVPP 

 

( 

B)  EFEITO DA DILUIÇÃO DO SUMO  

 

 

Sumo inicial 

                                 

 

A) EFEITO DO pH DO SUMO  

 

 
 

Figura 2 – Tratamentos sequenciais efectuados ao sumo de uva para realização dos diferentes ensaios 

germinativos.  Os quadrados numerados (lado esquerdo) referem os tratamentos realizados, sequencialmente, 

com o sumo inicial. As setas a cheio  referem-se às alíquotas retiradas após cada tratamento (filtradas através 

de filtro com  póro 0,20 µm) e que irão ser utilizadas em cada um dos ensaios germinativos referidos no 

quadrado correspondente. Os quadrados assinalados pelas letras (lado direito) referem os ensaios germinativos 

individuais realizados após o respectivo tratamento. Os quadrados (A e B) referem os primeiros ensaios 

germinativos realizados ao sumo inical que não representam tratamentos sequenciais. No final de todos os 

tratamentos obteve-se a alíquota correspondente ao sumo que sofreu uma purificação (5). Os símbolos (+), e 

(-) referem-se, respectivamente, às cargas positiva e negativa das proteínas. 
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1.2.4 Ensaios germinativos 

O procedimento correspondente aos ensaios de germinação foi realizado em câmara de 

fluxo laminar com todos os materiais utilizados estéreis, incluindo o próprio sumo. Foram 

preparadas nove placas por espécie de semente para cada ensaio (três triplicados). 

Colocaram-se 10 sementes de cada espécie (previamente desinfectadas – ver secção 1.2.2) 

em placas de Petri (diâmetro de 5,5 cm) (Kato-Noguchi et al., 2012) sobre 2 papéis de filtro 

WhatmanTM (diâmetro 5,5 cm e porosidade grau 1 (retenção de partículas maiores do que 20 

a 25 µm)) (McEwan et al., 2010) e selaram-se as placas com “Parafilm” (McEwan et al., 

2010; Ali e Maulood, 2011). A quantidade de sumo, com o respectivo tratamento, a colocar 

nas placas de Petri, foi de 2 mL para a A. sativa e de 1,5 mL para o N. officinale. Utilizou-se 

como controlo água Milli-Q esterilizada (McEwan et al., 2010; Ali e Maulood, 2011; Bhatt et 

al., 2011). 

 

Análise de um parâmetro causado por efeitos herbicidas: 

 Taxa de inibição de germinação das sementes 

Para tal, programaram-se as seguintes condições ambientais de análise utilizando uma 

câmara Fitoclima (Aralab, Portugal): 

 

Ciclo de germinação das sementes  

Total escuridão (Ali e Maulood, 2011; Kato-Noguchi et al., 2012) durante 3 dias com 

variação da temperatura (8 h a 20 ºC – 16 h a 25 ºC), a fim de estimular a germinação. 

Terminados os 3 dias nestas condições, as placas correspondentes aos diversos ensaios 

foram observadas, retirando-se as conclusões referentes à taxa de germinação.  

 

A) Ensaio germinativo – EFEITO DO pH DO SUMO  

Por forma a se despistar se o efeito herbicida seria provocado por um pH muito ácido do 

sumo de uva, testou-se o efeito do aumento do pH do sumo na taxa de germinação das 

sementes. O pH do sumo foi apurado através de um medidor de pH devidamente calibrado. 

Retirou-se uma alíquota de sumo para o ensaio (controlo positivo). Do sumo inicial 

retiraram-se duas alíquotas, sendo que o pH de uma delas foi ajustado ao valor 5 e o da 

outra ao valor 7 utilizando NaOH. Procedeu-se ao ensaio nas placas com as alíquotas de 

sumo aos três tipos diferentes de pH e água Milli-Q como controlo negativo.  
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B) Ensaio germinativo – EFEITO DA DILUIÇÃO DO SUMO 

Com o intuito de perceber qual o grau/poder do efeito herbicida produzido pelo sumo de 

uva branca nas plantas receptoras seleccionadas, analisou-se o efeito da sua diluição em 

comparação com o sumo inicial (sem diluição). Desta forma, retirou-se ao sumo inicial uma 

alíquota e utilizou-se no ensaio (Sumo inicial (1)); a restante quantidade foi diluída 

sucessivamente (diluição sequencialmente 1/2, 1/4, 1/8 e 1/16) para o ensaio (Figura B, em 

anexo, exemplo da diluição sequencial). 

 

 

C) Ensaio germinativo – EFEITO DAS PROTEÍNAS DE CARGA POSITIVA E 

TANINOS 

Por forma a estudar o potencial efeito herbicida das proteínas de carga positiva e dos 

taninos a estas ligados, adicionou-se bentonite (bentonite sódica, Proenol, Portugal) na 

concentração máxima indicada pela OIV (2013a) (1 g/L) a uma alíquota do sumo inicial. Esta 

cola permite a remoção de moléculas de carga positiva (essencialmente proteínas). No 

entanto, devido à capacidade que os taninos têm em estabeler ligações fortes com as 

proteínas, acabam igualmente por ser arrastados pela bentonite (proteínas complexadas 

com taninos). A bentonite foi hidratada com água Milli-Q (no mínimo durante 30 min), de 

seguida colocou-se a mistura bentonite mais sumo na câmara fria durante a noite. No dia 

seguinte, a mistura foi centrifugada a 4300 g durante 15 min, a 4 ºC (Beckman Coulter, Inc., 

modelo AllegraTM 25R, rotor TS-5.1-500 S/NO5D1002, E.U.A.). Os sobrenadantes foram 

retirados para realização do ensaio de germinação. 

 

 

D) Ensaio germinativo – EFEITO DAS PROTEÍNAS DE CARGA NEGATIVA E 

NEUTRA  

De modo a perceber se o efeito herbicida do sumo de uva provinha de proteínas com 

carga negativa ou neutra, não extraídas pela bentonite no tratamento anterior, efectuou-se 

uma fervura do sumo (tratamento de calor – desnaturação de proteínas), colocando-se o 

mesmo no banho durante 5 min, seguido de um choque térmico por colocação em gelo 

durante 2 h. Posteriormente, centrifugou-se a amostra a 5300 g, durante 30 min, a 4 ºC 

(precipitação das proteínas desnaturadas), recolhendo-se os sobrenadantes para realização 

do ensaio de germinação.  
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1.2.5 Quantificação de proteínas totais  

Para a quantificação de proteínas recorreu-se ao método de Lowry modificado proposto 

pelos autores Bensadoun e Weinstein (1976). 

Foi utilizada albumina de soro bovina (BSA) para realização da recta de calibração, com 

um gradiente de 2,5 a 35 µg de proteína, num volume final de 250 µL (0,01 – 0,14 mg/mL). 

Para tal, prepararam-se triplicados de cinco concentrações diferentes de BSA, utilizando 

uma solução inicial da mesma com 0,5 µg/µL. Esta solução encontrava-se já preparada e 

armazenada a –20 0C.  

Analisaram-se as amostras do sumo sem tratamento (controlo positivo), do sumo com o 

tratamento da bentonite e do sumo que, além do anterior, levou o tratamento de calor e 

centrifugação. As amostras foram diluídas em água Milli-Q até um volume final de 250 µL. 

Esta diluição permitiu que os valores de absorvência das amostras se encontrassem dentro 

dos valores limite da recta de calibração. Realizaram-se os respectivos triplicados para cada 

amostra.  

A cada concentração e às amostras adicionaram-se 50 µL de uma solução a 1% (m/v) de 

desoxicolato de sódio e 1 mL de ácido tricloroacético (TCA) a 10% (m/v). A mistura ficou a 

incubar durante 10 min. Após incubação, centrifugou-se a 10.000 g durante 5 min 

(Centrífuga de bancada VWR by Hitachi Koki Co., Ldt., modelo CT15RЄ, rotor T15A61-

1788, Japão), desprezando-se o sobrenadante. O precipitado foi solubilizado em 1 mL de 

reagente C.  

O reagente C é uma solução, preparada na hora, que resulta da combinação de 1 parte 

da solução B para 100 partes da solução A.  

A solução A é composta por 2% (m/v) de carbonato de sódio deca-hidratado, 0,4% (m/v) 

de hidróxido de sódio 0,1% (m/v) de tartarato de sódio di-hidratado e por 1% (m/v) do 

detergente dodecil sulfato de sódio (SDS).  

A solução B é composta por 4% (m/v) de sulfato de cobre penta-hidratado. 

Uma vez preparado, o reagente C deve ser agitado e colocado a incubar a 25 0C devido à 

possibilidade de precipitação do SDS a temperaturas baixas. 

Por fim, adicionou-se 100 µL do reagente Folin-Ciocalteau (Merck KGaA, Alemanha) 

diluído em água Milli-Q num rácio 1:1. A mistura é agitada no vortex e colocada a incubar, 

no escuro, à temperatura ambiente, durante mais de 30 min (máximo 3).  

Utilizando um espectrofotómetro (Shimadzu UV-2100, Japão) e cuvetes de plástico com 

um percurso óptico de 1 cm, realizaram-se as leituras de absorvência a 750 nm, tendo como 

comparação um branco cujo volume de proteína é substituído com água Milli-Q.  
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E) Ensaio germinativo – EFEITO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS 

Para se verificar se o efeito herbicida seria provocado por compostos fenólicos, incluindo 

os taninos não removidos pelo tratamento com bentonite, juntou-se a cada uma de três 

alíquotas de sumo uma determinada concentração de Polivinilpolipirrolidona (PVPP) (Sigma-

Aldrich, Inc., E.U.A.). A uma delas juntou-se 0,8 g/L de PVPP de acordo com a indicação de 

uso máxima para vinhos pela OIV (2013b). A outra juntou-se pouco mais do dobro, 2 g/L, e 

à outra adicionou-se metade 0,4 g/L. O sumo sem PVPP foi utilizado como controlo positivo. 

A decisão das últimas quantidades de PVPP utilizadas baseou-se num ensaio anterior 

realizado com uma alíquota de sumo contendo 4 g/L de PVPP (portanto mais do dobro de 

0,8 g/L) que revelou não retirar mais polifenóis que a amostra tratada com 0,8 g/L de PVPP. 

O contacto com o PVPP foi realizado através de agitação durante 1 h, a 4 ºC. De seguida 

efectuou-se uma centrifugação a 5300 g, durante 20 min a 4 ºC, a fim de se obter o 

respectivo sobrenadante utilizado no ensaio das placas. Neste ensaio compararam-se as 

taxas de germinação para as diferentes quantidades de compostos fenólicos que 

permaneceram no sobrenadante das diferentes alíquotas, tendo como controlo positivo uma 

alíquota do sumo sem este tratamento. 

 

1.2.6 Quantificação de fenóis totais 

O doseamento de compostos fenólicos totais foi realizado através do método de Folin-

Ciocalteau em microplacas, sugerido pelo autor Attard (2013).   

A recta de calibração foi construída a partir de uma solução de ácido tânico (Sigma-

Aldrich, Inc., E.U.A.), preparada, na hora, em cinco concentrações diferentes com diluições 

sucessivas de 1:2, a partir de 960 µg/mL até 60 µg/mL. Utilizou-se 100 µL de uma solução 

do reagente Folin diluído 1:10 em água Milli-Q (v/v) e 80 µL de uma solução 1 M de 

carbonato de sódio (Panreac Quimica SAL, Espanha). 

Foram analisadas as amostras de sumo inicial, sumo sujeito aos tratamentos anteriores 

ao de PVPP, sumo sujeito a todos esse tratamentos e sem PVPP (controlo positivo) e sumo 

contendo as seguintes quantidades de PVPP (0,4, 0,8 e 2 mg/mL), em triplicado. Estas 

foram diluídas 1/6 (Mitić et al., 2010) com água Milli-Q, por forma à sua absorvência se 

encontrar dentro da recta de calibração. 

O volume a colocar na microplaca para os pontos da recta de calibração e para as 

amostras a analisar foi de 10 µL. O volume final de reacção foi de 190 µL. 

O tempo de reacção mínimo indicado por este método corresponde a 20 min, pelo que se 

incubou a microplaca durante 30 min no escuro, à temperatura ambiente. No final deste 

tempo as absorvências foram lidas a 630 nm, em relação a um branco preparado com água 
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Milli-Q, utilizando um espectrofotómetro para microplacas (Bio-Tek, modelo Synergy HT, 

E.U.A.).    

 

F) Ensaio germinativo – EFEITO DOS COMPOSTOS HIDROFÍLICOS VS 

COMPOSTOS HIDROFÓBICOS 

Realizou-se uma cromatografia de fase reversa (Kato-Noguchi et al., 2012) utilizando 

uma coluna de extracção de fase sólida (SPE – Solid-Phase Extraction) Sep-Pak C18, cuja 

fase estacionária é uma C18 não polar. Assim, foi possível separar-se os componentes do 

sumo de acordo com a sua polaridade, em duas fracções: 

- Utilizando como solvente o metanol p.a. (Chem-Lab NV, Bélgica) (100% (v/v)) obtiveram-

se os compostos hidrofóbicos, e 

- Utilizando água Milli-Q (100% (v/v)) como solvente obtivemos os compostos hidrofílicos.  

A activação da coluna foi realizada efectuando-se cinco lavagens com metanol. De 

seguida, lavou-se a coluna com água Milli-Q em igual volume. A amostra de sumo foi 

passada pela coluna (2 mL de cada vez) e o eluído desperdiçado uma vez que este apenas 

arrastou a água anteriormente colocada. Utilizando 10 mL de água Milli-Q eluiram-se os 

compostos hidrofílicos para tubos Falcon de 50 mL. De seguida, eluiram-se os compostos 

hidrofóbicos passando um volume de 10 mL de metanol, sendo o eluído colocado noutro 

tubo Falcon de 50 mL. Entre a colocação de volumes de amostra, efectuaram-se novas 

lavagens da coluna (três vezes o volume desta) com metanol e com água Milli-Q (três vezes 

o seu volume). Os compostos hidrofílicos eluídos foram posteriormente liofilizados e o 

solvente metanol foi evaporado da fracção dos compostos hidrofóbicos. Após liofilização e 

evaporação a amostra foi re-suspendida com água Milli-Q até se atingir a quantidade total 

de sumo tratada. As duas fracções obtidas foram então analisadas no ensaio germinativo. 

 

1.2.7 Determinação do conteúdo em açúcares totais  

Utilizando um refractómetro (50301130 Brix/ATC 0~32%, ZuzII) mediu-se o conteúdo em 

açúcares totais do sumo após o ensaio de purificação, ou seja, da fracção dos compostos 

hidrofílicos eluída da Sep-Pak C18 (designada Sep-Pak) e do sumo inicial, apresentado 

como grau Brix (0Brix) em percentagem. 

 

1.2.8 Quantificação de açúcares totais 

O método do fenol-ácido sulfúrico, sugerido por Hounsell (1998), foi realizado para 

determinação da quantidade de açúcares totais. 
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A recta de calibração deste método preparou-se a partir de uma solução de D(+)-glucose 

(Merck, E.U.A.). O gradiente de açúcar utilizado foi de 5 a 15 µg, num volume final de 25 µL 

(0,2 – 0,6 mg/mL). Utilizando-se uma solução de glucose com uma concentração de 5 

mg/mL, prepararam-se três concentrações diferentes de glucose, em triplicado.  

Numa placa de microtitulação colocaram-se os respectivos volumes da recta de 

calibração e das amostras a analisar: sumo sem tratamento e fracção dos compostos 

hidrofílicos (Sep-Pak), em triplicado. Estas últimas foram diluídas com água Milli-Q até um 

volume final de 25 µL, para que as absorvências correspondentes estivessem dentro da 

recta de calibração (cálculo baseado no valor de 0Brix calculado).   

Adicionou-se 25 µL de uma solução de fenol (Sigma-Aldrich, E.U.A.) a 4% (v/v), 

misturando-se bem. De seguida, a mistura deve repousar durante 5 min para que ocorra 

reacção. Após o término do tempo de actuação do reagente anterior adicionou-se 200 µL de 

ácido sulfúrico (96% (m/v) p.a., Panreac, Quimica SAL, Espanha) e misturou-se novamente. 

Procedeu-se á leitura das absorvências a 492 nm num espectrofotómetro (Bio-Tek, 

modelo Synergy HT, E.U.A.), em relação a um branco preparado com água Milli-Q em vez 

de uma solução com glucose.    

 

1.2.9 Quantificação de açúcares redutores 

A quantificação dos açúcares redutores (essencialmente glucose e frutose) foi 

determinada recorrendo-se ao método do ácido dinitrossalicílico (método DNS) proposto 

pelos autores Chaplin e Kennedy (1994). 

Utilizando uma solução de glucose com 5 µg/µL preparou-se a recta de calibração com 

um gradiente de açúcar de 100 a 500 µg em 100 µL de volume final (1 – 5 mg/mL), 

realizando-se a partir desta quatro concentrações de glucose, em triplicado. 

Os triplicados das amostras a analisar (sumo inicial e Sep-Pak) foram diluídos com água 

Milli-Q até perfazer o volume de 100 µL, para que as absorvências correspondentes se 

encontrem dentro da recta de calibração (cálculo baseado no valor de 0Brix calculado).  

A preparação da solução reagente consistiu na dissolução do ácido 3,5-dinitrossalicílico 

(Merck, Alemanha) (0,05 g) e do tartarato de sódio potássio (Merck, Alemanha) (15 g) numa 

solução 2 M de NaOH p.a. (Panreac Quimica SAL, Espanha) (0,8 g em 10 mL de água Milli-

Q), sendo esta mistura dissolvida num volume final de 50 mL. 

Adicionou 1 mL da solução reagente às amostras e às soluções-padrão. Posteriormente, 

as misturas foram agitadas no vortex e incubadas a 100 ºC durante 10 min. Efectuou-se um 

arrefecimento rápido até à temperatura ambiente e determinaram-se as absorvências a 570 

nm, num espectrofotómetro (Shimadzu UV-2100, Japão), em relação a um branco 

preparado com água Milli-Q em vez de uma solução com glucose. 
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1.2.10 High-Performance Liquid Chromatography – Açúcares 

Concentrações dos padrões de glucose e frutose de 3,75, 7,5 e 15 g/L foram utilizadas na 

preparação das curvas de calibração. As amostras foram previamente diluídas por forma a 

possuirem concentrações dentro das curvas de calibração (Branco et al., 2012). 

As soluções-padrão e as amostras foram filtradas através de filtros estéreis WhatmanTM 

(Millipore, E.U.A.) com porosidade de 0,45 µm. A análise foi efectuada num sistema de High-

Performance Liquid Chromatography (HPLC) (WatersTM, E.U.A.). As concentrações de 

glucose e frutose foram determinadas utilizando uma coluna Sugar-Pak (Waters Hitachi, 

Milford, E.U.A). Foram injectados 20 µL das amostras, que foram eluídos numa fase móvel 

aquosa e desgaseificada constituída por CaEDTA (50 mg/L) a uma temperatura de 75 ºC e a 

uma taxa de fluxo de 0,5 mL/min (Branco et al., 2012). 

O aparelho de HPLC utilizado é composto por: um Autosampler (Waters 717 Plus), duas 

bombas (515 HPLC Pump Waters), um Pump Control Module II (Waters), um detector de 

índice de refracção (Refractive Index Detector, WatersTM 2410) e um forno de coluna 

(CROCO.CILTM). 

 

1.2.11 High-Performance Liquid Chromatography – Ácidos orgânicos 

Após os tratamentos de purificação da amostra, a fracção dos compostos hidrofílicos, 

eluída da coluna Sep-Pak C18, foi analisada por HPLC (WatersTM) (Muñoz-Robredo et al., 

2011).  

Preparação da amostra para o HPLC: as soluções-padrão e a amostra foram filtradas 

através de filtros estéreis WhatmanTM com porosidade 0,45 µm. (Soyer et al., 2003; Pinto et 

al., 2008; Muñoz-Robredo et al., 2011). 

Soluções-padrão de ácidos orgânicos: as soluções-padrão consistiram nos ácidos 

orgânicos L-tartárico, L-málico, cítrico e succínico (Soyer et al., 2003) e foram preparadas 

individualmente numa concentração de 10 g/L cada, injectadas individualmente num volume 

de 5, 10 e 15 µL, para formulação das curvas de calibração.  

De seguida injectaram-se alíquotas de 50 µL da amostra no sistema de HPLC. 

Condições de funcionamento do HPLC: a coluna usada foi uma YMC-Pack ODS-A-303 

(250 mm de altura, 4,6 mm de diâmetro interno). Foi utilizada como fase móvel isocrática 

uma solução de 20 mM de fosfato de amóniaco (Panreac Quimica SAL, Espanha), cujo pH 

foi ajustado a 2,5 com ácido ortofosfórico (85% (v/v) (Merck, E.U.A.), com eluição a uma 

taxa de fluxo de 0,7 mL/min (Pinto et al., 2008), mantendo-se constante a temperatura da 

coluna a 25 0C. O perfil cromatográfico foi registado a 210 nm. O tempo de retenção de cada 

ácido foi determinado e comparado com os picos obtidos para a amostra.  
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O aparelho de HPLC utilizado é composto por: uma bomba L-7100, um injector tipo 

Rheodyne, uma interface D-7000 e um detector espectrofotométrico de fotodíodos (PDA) 

L7450A. 

 

1.2.12 Determinação da acidez total 

 Utilizando o método de titulação ácida com recurso ao indicador azul de bromotimol, 

proposto pela OIV (2013c), efectuou-se a medição da acidez total no sumo de uva. 

1.  Preparação da amostra: eliminação do dióxido de carbono 

Colocou-se cerca de 50 mL do sumo de uva num balão Kitasato e retirou-se ar à 

amostra através de uma bomba de vácuo e ultra-sons, durante cerca de 5 min.  

2.  Reagentes: 

a) Solução tampão a pH 7: 

Juntou-se fosfato de di-hidrogénio potássio (Merck, Alemanha) (53,65 g) com uma 

solução de hidróxido de sódio, 1 M (250 mL) e água até perfazer 500 mL. 

 

     b) Solução de hidróxido de sódio 0,1 M 

 

     c) Solução do indicador azul de bromotimol com concentração de 4 g/L: 

Pesaram-se 0,04 g de azul de bromotimol (Laboratory Chemicals – May&Baker Lda., 

Reino Unido), ao qual se juntaram 2 mL de etanol (AgA, Álcool e Géneros Alimentares, 

S.A., Portugal) (96% v/v) numa proveta. Dissolveu-se o indicador e adicionou-se-lhe 2 mL 

de água Milli-Q desgaseificada. À mistura anterior juntou-se uma solução de hidróxido de 

sódio 1 M em quantidade suficiente para se atingir uma coloração azul-esverdeada (pH 

7). Por fim, perfez-se o volume a 10 mL da solução reagente com a água Milli-Q que tinha 

sido desgaseificada. 

 

3. Titulação com indicador (azul de bromotimol) 

3.1 Teste preliminar: determinação do end-point da coloração 

Introduziu-se num copo de vidro 25 mL de água Milli-Q fervida, 1 mL da solução azul 

de bromotimol preparada no ponto 2.c) e 10 mL da amostra a analisar depois de 

preparada no ponto 1. De seguida, adicionou-se uma solução de NaOH 0,1 M (2.b)), até 

a mistura atingir uma cor azul-esverdeada. Por fim, adicionaram-se 5 mL da solução 

tampão a pH 7 preparada no ponto 2.a). 

3.2 Medição 
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Introduziu-se, num copo de vidro, 30 mL de água Milli-Q fervida, 1 mL da solução 

azul de bromotimol preparada no ponto 2.c) e 10 mL da amostra a analisar depois de 

preparada no ponto 1. De seguida, adicionou-se uma solução de NaOH 0,1 M (2.b)) a 

partir de uma bureta, até se obter a mesma cor azul-esverdeada do teste preliminar (3.1). 

A solução de hidróxido de sódio deve ser adicionada muito lentamente a fim de se 

controlar a mudança de coloração e a mistura deve estar em contínua agitação. O 

volume de NaOH 0,1 M adicionado à amostra até esta mudar de cor e consequentemente 

atingir o valor de pH igual a 7 permite-nos determinar o valor de acidez total expressa em 

gramas de ácido tartárico, através da seguinte fórmula: A = 0,075 x (10 n), onde n 

representa o volume em mililitros de NaOH 0,1 M adicionado à amostra (OIV, 2013c).  

 

5 e 5.1  Ensaios germinativos – ENSAIO FINAL e EFEITO DOS AÇÚCARES 

(EFEITO OSMÓTICO) 

Para despistar o efeito da pressão osmótica como responsável pelo poder herbicida do 

sumo de uva, devido às grandes quantidades de açúcar existentes neste, calculadas pelos 

métodos anteriores, efectuou-se um ensaio de germinação comparando o sumo sujeito a 

todos os tratamentos indicados na Figura 2 (purificação do sumo) com uma solução 

contendo D-glucose + D-frutose (Merck, Alemanha) na proporção de 1:1 (proporção em que 

estes monossacáridos ocorrem no sumo de uva, verificado através da análise no HPLC). 

Para tal, utilizaram-se teores de glucose e de frutose correspondentes à quantificação dos 

açúcares na amostra determinados pelo método DNS e pelo método do HPLC. Quer o sumo 

quer a solução foram diluídos nas proporções 1/2, 1/4, 1/8 e 1/16, para testar nos ensaios 

germinativos (Figura 3), na página seguinte.  

 

5 e 5.2  Ensaios germinativos – ENSAIO FINAL e EFEITO DO ÁCIDO 

TARTÁRICO 

Na fracção dos compostos hidrofílicos obtida anteriormente, além de estarem presentes 

maioritariamente os açúcares, encontram-se também em grandes quantidades ácidos 

orgânicos, pelo que se foi testar se o efeito herbicida estaria relacionado com estes. 

Efectuou-se uma solução padrão com a quantidade de ácido tartárico no sumo, após 

calculada a acidez total pelo método da titulação com indicador e quantificação deste ácido 

pelo HPLC. Realizou-se, então, um ensaio de germinação comparando o sumo com todos 

os tratamento (purificação do sumo) com a solução contendo o ácido tartárico. Quer o sumo 

quer a solução foram diluídos nas proporções 1/2, 1/4, 1/8 e 1/16, para testar nos ensaios 

germinativos (Figura 3), na página seguinte. 
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5 e 5.3  Ensaios germinativos – ENSAIO FINAL e EFEITO DOS AÇÚCARES 

MAIS ÁCIDO TARTÁRICO 

Por forma a testar o efeito sinergético entre os açúcares maioritários e o ácido orgânico 

maioritário no possível efeito herbicida do sumo de uva, testou-se o efeito das soluções 

padrão anteriormente individualmente preparadas, juntando-as. Assim, efectuou-se um 

ensaio herbicida comparando o sumo com todos os tratamentos (“Limpeza” do sumo) com a 

solução conjunta dos componentes anteriores (açúcares (glucose + frutose) + ácido 

orgânico (ácido tartárico)) (Figura 3). 

 

 

    5   SUMO COM TODOS OS TRATAMENTOS  – ENSAIO FINAL  

 

 

 

 

  5.1 EFEITO DOS AÇÚCARES (EFEITO OSMÓTICO) 5.2 EFEITO DO ÁCIDO TARTÁRICO 

 

 

 

 

 

F) EFEITO DOS COMPOSTOS 

HIDROFÍLICOS VS COMPOSTOS 

HIDROFÓBICOS 

 

E) EFEITO DOS COMPOSTOS 

FENÓLICOS 

C) EFEITO DAS PROTEÍNAS CARGA (+) 

E TANINOS 

 

  D) EFEITO DAS PROTEÍNAS CARGA (-) 

E NEUTRA 

    4                        Sep-Pak C18 

( 

1                          Bentonite                                            

( 

     2                  Calor e Centrifugação                                                  
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    3                               PVPP 

 

( 

B) EFEITO DA DILUIÇÃO DO SUMO  

 

                                 

Sumo inicial 

5.3  EFEITO DOS AÇÚCARES MAIS ÁCIDO TARTÁRICO 

A) EFEITO DO pH DO SUMO  

 

 

 

Figura 3 – Tratamentos sequenciais efectuados ao sumo de uva para realização dos diferentes ensaios 

germinativos – Ensaios germinativos finais comparativos.  Com a útima alíquota, correspondente ao sumo 

que sofreu uma purificação (5) efectuou-se um ensaio de germinação comparativo com os ensaios germinativos 

correspondentes às soluções padrão (sintéticas) (5.1, 5.2, e 5.3) dos seus componentes maioritários, 

individualmente (5.1 e 5.2) e em conjunto 5.3). 
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1.3 Resultados e Discussão 

 

Cálculo do rendimento de extracção: 

     Obteve-se um valor de cerca de 59,4% para o rendimento de extracção de sumo de uva, 

calculado através da seguinte fórmula: peso do sumo extraído (kg) / peso fresco das uvas 

descongeladas (kg).  

 

A) Ensaio germinativo – EFEITO DO pH DO SUMO  

O pH do sumo de uva inicial sem tratamentos apresentou o valor de 3,8. Este valor 

encontra-se dentro da gama de valores revelados pela bibliografia, que refere um intervalo 

de 3,3 a 4,0 para o sumo de uvas brancas (Soyer et al., 2003). Este ensaio permitiu testar o 

efeito do aumento do pH do sumo de uva na germinação das sementes, de forma a se 

poder verificar se seria o seu baixo pH o responsável pelo efeito herbicida (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Inibição da germinação das sementes de A. sativa e N. officinale após 3 dias na 

presença do sumo de uva com valores diferentes de pH 

 

Inibição da Germinação (%) 

 
A. sativa N. officinale 

Sumo inicial pH 3,8 100 ± 0 100 ± 0 

Sumo inicial pH 5,0 100 ± 0 100 ± 0 

    Sumo inicial pH 7,0 100 ± 0 100 ± 0 

Controlo - Água Milli-Q 24,4 ± 8,8 51,1 ± 10,5 
 

  Sumo inicial pH 3,8 corresponde ao sumo inicial com o valor do seu respectivo pH (controlo positivo), sumo 

inicial pH 5,0 corresponde ao sumo inicial cujo pH foi ajustado ao valor de 5,0 e sumo inicial pH 7,0 corresponde 

ao sumo inicial ao qual se ajustou o valor de pH para 7,0. Desvio padrão para n=9. 

 

Não foi observada qualquer germinação das sementes em estudo por parte de nenhuma 

das alíquotas de sumo com pH diferente, isto é, do sumo a três valores diferentes de pH (3,8 

(controlo positivo), 5,0 e 7,0). Este resultado permitiu concluir que o efeito herbicida 

existente no sumo de uva não está relacionado com o seu pH ácido. 

 

B)  Ensaio germinativo – EFEITO DA DILUIÇÃO DO SUMO 

Este ensaio foi efectuado com o objectivo de determinar a maior diluição do sumo de uva 

capaz de manter uma inibição total da germinação das sementes em estudo. Nas figuras 4 e 

5, apresentam-se os valores de inibição da germinação das sementes em contacto com o 

sumo inicial a diferentes diluições. 
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Figura 4 – Inibição da germinação das sementes de A. sativa e N. officinale após 3 dias na presença do 

sumo de uva branca em diferentes diluições. Sumo inicial corresponde ao sumo sem tratamentos e sem 

diluição. As diferentes diluições correspondem ao sumo inicial diluído sequencialmente para metade (1/2), um 

quarto (1/4), um oitavo (1/8) e um dezasseis avos (1/16), isto é, sumo a 50%, 25%, 12,5% e 6,25% de 

concentração, respectivamente. Os dados de germinação correspondem a medições efectuadas três dias após o 

início do ensaio. Desvios padrão para n=9.  A. sativa  N. officinale. 
 

 

 

Figura 5 – Inibição da germinação das sementes de A. sativa e N. officinale após 7 dias na presença do 

sumo de uva branca em diferentes diluições. Sumo inicial corresponde ao sumo sem tratamentos e sem 

diluição. As diferentes diluições correspondem ao sumo inicial diluído sequencialmente para metade (1/2), um 

quarto (1/4), um oitavo (1/8) e um dezasseis avos (1/16), isto é sumo a 50%, 25%, 12,5% e 6,25% de 

concentração, respectivamente. Os dados de germinação correspondem a medições efectuadas sete dias após 

o início do ensaio. Desvios padrão para n=9.  A. sativa  N. officinale. 

 

Os resultados apresentados nas Figuras 4 e 5 correspondem, respectivamente, aos 

valores obtidos 3 dias após a colocação das sementes em contacto com o sumo inicial em 

total escuridão e 7 dias num ciclo de dia longo e noite: fase nocturna com duração de 8 h e 

temperatura de 20 ºC; fase diurna com duração de 16 h a 25 ºC).  
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O facto de N. officinale em contacto com a água Milli-Q (controlo) apresentar uma inibição 

da germinação superior ao verificado para A. sativa, pode indicar que o primeiro precisa de 

mais tempo para germinar, como aliás se poderá verificar na Figura 5, onde este atinge a 

percentagem de germinação que A. sativa obteve logo passados os três dias (Figura 4). Tal 

observação poderá ser justificada pelo facto das sementes de A. sativa serem descascadas 

antes da sua desinfecção e colocação nas placas de ensaio, ao contrário de N. officinale 

que mantem o seu tegumento intacto. De uma maneira geral, o sumo de uva afecta mais a 

germinação de N. officinale do que a de A. sativa principalmente nas primeiras diluições (1/2 

e 1/4). Por outro lado, observa-se uma menor germinação de N. officinale em contacto com 

a água (controlo) do que deste em contacto com o sumo diluído 1/8 e 1/16 (12,5% e 6,25% 

concentrado, respectivamente), sendo esta diferença inicialmente bastante acentuada (três 

dias após o início do ensaio) tornando-se apenas ligeira passados os sete dias. Tal 

observação é igualmente encontrada para A. sativa apenas para a diluição de 1/16 e só 

passados três dias do início do ensaio. Estas observações poderão ser explicadas por um 

efeito de promoção da germinação das sementes, sobretudo de N. officinale, por parte do 

sumo de uva. Estes resultados estão de acordo com os obtidos pelos autores Barh et al. 

(2008), que encontraram efeitos promotores da germinação de sementes de S. lycopersicum 

em contacto com sumo de uva a 2% (v/v). No entanto, os mesmos autores observaram uma 

inibição visível da germinação das sementes de S. lycopersicum em contacto com sumo de 

uva a 8% (v/v), enquanto que os resultados promotores da germinação, ilustrados nas 

Figuras 4 e 5, indicam valores de concentração do sumo de uva superiores para N. officinale 

(12,5% (v/v)). Tal é claramente explicado pelas diferentes sementes em estudo e diferentes 

variedades de uvas a partir das quais foi extraído o sumo. Contudo, noutro ensaio realizado, 

a germinação de N. officinale apenas demonstrou ser promovida pelo sumo de uva diluído 

1/16 (6,25% v/v).  

Por outro lado, a promoção da germinação das sementes exercida por soluções diluídas 

do sumo de uva poderá ser explicada pelas baixas concentrações de açúcares presentes, 

as quais não serão suficientes para exercer um possível stresse osmótico.  

Os resultados indicados demonstram que o sumo inicial, não diluído, é o único que 

provoca uma inibição total da germinação das sementes, ou seja, que possuiu um poder 

herbicida de 100%, nas condições testadas. Por este motivo, decidiu-se utilizar o sumo 

directamente extraído das uvas, isto é, sem qualquer diluição, nos ensaios seguintes e 

respectivos tratamentos.  
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C) Ensaio germinativo – EFEITO DAS PROTEÍNAS DE CARGA POSITIVA E 

TANINOS 

Remoção das proteínas e dos complexos proteína-tanino: primeiramente decidiu-se 

retirar as proteínas com carga positiva a pH 3,8 e, com estas, os taninos que com elas 

formam agregados. Para este efeito juntou-se à amostra bentonite. A bentonite é uma argila 

coloidal natural (OIV, 2013a). Do ponto de vista mineral, a bentonite é um silicato de 

alumínio hidratado do grupo das montmorilonites (Catarino et al., 2004). A montmorilonite é 

geralmente composta por duas camadas tetraédricas de sílica e uma camada octaédrica de 

alumina, combinadas numa unidade estrutural (Catarino et al., 2004). A bentonite contém 

principalmente como catiões permutáveis sódio, cálcio, magnésio e potássio. Uma das 

principais características das montmorilonites é a sua capacidade de retenção de água e 

expansibilidade elevadas (Botelho da Costa, 1999). Desta forma, além das cargas negativas 

à superfície, à medida que a bentonite incha, o espaço compreendido entre as unidades 

estruturais (folhas) vai sendo ocupado pela água (e seus iões), expandindo-se e 

aumentando consideravelmente as superfícies internas activas (Catarino et al., 2004). A 

bentonite comporta-se como um colóide electronegativo em soluções diluídas (como o 

mosto/vinho) que flocula e precipita, arrastando consigo colóides naturais de carga eléctrica 

contrária (Lipka, 1974), como as proteínas do mosto e do vinho (carregadas positivamente 

ao pH do mosto/vinho). A desproteinização é o objectivo básico da utilização da bentonite 

em enologia (Proenol, 2013a). Esta argila é vulgarmente utilizada em mostos para evitar a 

subsequente precipitação de proteínas no vinho e aumentar a sua estabilização. Os autores 

Hsu e Heatherbell (1987) observaram que o tratamento progressivo de vinhos de Oregon e 

Washington (E.U.A.) com bentonite permitiu que as fracções proteicas com massa molecular 

mais baixa (16 a 25 kDa) e pI mais elevado (5,6 a 8,0) fossem removidas e os vinhos se 

tornassem estáveis ao teste de calor.  

As proteínas têm, por sua vez, tendência para complexar polifenóis, essencialmente 

taninos condensados. As procianidinas são taninos condensados cuja estrutura polimérica é 

constituída por flavan-3,4-dióis e por flavan-3-óis (catequinas). Na sua forma não oxidada, 

as procianidinas são capazes de estabelecer pontes de hidrogénio com proteínas, dando 

subsequentemente origem a complexos insolúveis (Spanos e Wrolstad, 1992). Desta forma, 

e apesar de possuírem carga eléctrica negativa, os taninos complexados são igualmente 

arrastados da amostra pela bentonite.  

Esta remoção permitiu estudar o efeito destes compostos na capacidade herbicida do 

sumo de uva. Os resultados apresentam-se duas páginas a seguir (Tabela 3). 
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1.3.1 Quantificação de proteínas totais  

As proteínas existentes no sumo de uva inicial foram quantificadas através do método de 

Lowry modificado, tendo-se através deste método determinado, igualmente, a quantidade de 

proteína removida pelos dois tratamentos sequenciais: bentonite e bentonite mais calor e 

centrifugação, permitindo conhecer a quantidade de proteína remanescente no sumo 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Resultados do doseamento de proteínas pelo método de Lowry modificado 

Doseamento da Proteína – Método de Lowry modificado: 

Sumo Inicial           102,1 mg/L ± 12,7 

Bentonite       68,6 mg/L ± 8,1 

Bentonite + C&C       38,3 mg/L ± 0,4 
 

Sumo inicial corresponde ao sumo de uva sem tratamentos. Bentonite corresponde à amostra de sumo inicial 

que levou o tratamento com esta argila (1 mg/mL). Bentonite + C&C corresponde à amostra que levou os dois 

tratamentos: bentonite e calor seguido da centrifugação (C&C). Desvios padrão para n=3. 

 
A recta de calibração do método de Lowry modificado apresentou a seguinte fórmula y = 

0,012x + 0,020; onde y representa os valores de absorvência e x os valores de 

concentração, com um R2 = 0,9946. 

O valor do conteúdo inicial em proteína no sumo de uva em estudo foi de 102,1 mg/L. 

Este valor está de acordo com as observações realizadas pelos autores Ferreira et al. 

(2002) que revelam baixos conteúdos de compostos azotados, principalmente proteínas, 

nos vinhos (tipicamente entre 15 e 230 mg/L). Os autores Hsu e Heatherbell (1987) 

observaram que o tratamento das variedades de vinhos Gewtirztraminer, White Riesling, 

Sauvignon blanc e Sylvaner com bentonite permitiu uma diminuição do seu conteúdo em 

proteínas. Todos os vinhos em estudo apresentaram uma concentração de proteína final 

média de 5,4 ± 1,6 mg/L, independentemente das suas concentrações iniciais, que 

rondaram os 19 a 44 mg/L. Tal facto leva a inferir que o tratamento com bentonite permitiu 

remover em média aproximadamente 26,1 mg de proteína das referidas amostras. Nos 

resultados obtidos na Tabela 2, verifica-se que o tratamento com bentonite permitiu uma 

redução da ordem dos 33,5 mg de proteína.  

O tratamento de calor e centrifugação do sumo, realizado após o tratamento com 

bentonite, permitiu uma diminuição adicional no seu conteúdo de proteína da ordem dos 

30,3 mg. Este tratamento foi responsável pela desnaturação e consequente precipitação das 

proteínas de carga negativa e neutra, presentes no sumo de uva, que devido à sua carga 

eléctrica não se ligam à bentonite.  
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Tabela 3 – Inibição da germinação das sementes de A. sativa e N. officinale após 3 dias na 

presença do sumo de uva com o tratamento de bentonite 

 

Inibição da Germinação (%) 

 
A. sativa N. officinale 

Bentonite 100 ± 0 100 ± 0 

Controlo - Água Milli-Q 22,2 ± 9,7 70 ± 18,3 
 

  Bentonite corresponde ao sumo que levou tratamento com esta argila (1g/L). Desvios padrão para n=9. 

 

Esta tabela evidência que não serão as proteínas de carga positiva nem os taninos, que 

com elas formam agregados, os principais responsáveis pela actividade inibitória da 

germinação provocada pelo sumo de uva.  

 

D) Ensaio germinativo – EFEITO DAS PROTEÍNAS DE CARGA NEGATIVA E 

NEUTRA  

Este ensaio refere-se à fracção do sumo de onde se retirou o resto das proteínas 

presentes na amostra, isto é, proteínas de carga negativa e neutra ao pH do sumo (3,8), 

desnaturando-as e precipitando-as. Os resultados deste ensaio encontram-se na Tabela 4, 

seguidamente apresentada.  

 

Tabela 4 – Inibição da germinação das sementes de A. sativa e N. officinale após 3 dias na 

presença do sumo de uva com os tratamentos sequenciais: bentonite seguido do de calor e 

centrifugação (Bentonite + C&C) 

 

Inibição da Germinação (%) 

 
A. sativa N. officinale 

Bentonite + C&C 100 ± 0 100 ± 0 

Controlo - Água Milli-Q 22,2 ± 9,7 70 ± 18,3 
 

  Bentonite + C&C corresponde ao sumo que levou o tratamento de calor e centrifugação a seguir ao primeiro 

tratamento com a bentonite. Desvio padrão para n=9. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4 mostram que a capacidade herbicida do sumo 

de uva não estará associada às proteínas com carga negativa e neutra. 
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E) Ensaio germinativo – EFEITO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS  

Remoção dos compostos fenólicos: Para estudar o efeito dos compostos fenólicos, bem 

como de taninos não complexados com as proteínas, utilizou-se o composto designado por 

PVPP (Polivinilpolipirrolidona). O PVPP apresenta-se como um pó branco, leve, fino, 

insolúvel em água, em soluções hidro-alcoólicas e em solventes orgânicos. Este composto 

tem origem na polimerização da vinilpirrolidona, obtendo-se um produto formado por 

macromoléculas organizadas em rede (Proenol, 2013b). É, assim, uma molécula de grandes 

dimensões e com carga positiva, que se irá ligar aos compostos fenólicos, fixando-os. O 

PVPP actua por adsorção; as suas ligações amida estabelecem pontes de hidrogénio com 

os grupos hidroxilo dos compostos fenólicos (Proenol, 2013b). Devido à sua dimensão, o 

PVPP é insolúvel, pelo que irá arrastar os compostos fenólicos consigo, retirando-os da 

amostra. A composição fenólica dos vinhos brancos assume um papel extremamente 

importante nas suas características organolépticas, nomeadamente ao nível dos fenómenos 

de oxidação (ácidos fenólicos, catequinas, leucoantocianas) (OIV, 2013b). O tratamento com 

PVPP afecta muito pouco as antocianas e a cor dos vinhos, mas diminui consideravelmente 

o seu teor em taninos (preferencialmente os adstringentes) e o índice de compostos 

fenólicos (OIV, 2013b). A especificidade de acção do PVPP é complementar da que é obtida 

pelo tratamento dos vinhos com caseína ou com bentonite (OIV, 2013b). 

Este ensaio permitiu, assim, determinar o efeito na capacidade herbicida do sumo de uva 

provocado pelos compostos fenólicos, bem como pelos taninos não complexados com as 

proteínas, existentes na amostra de sumo que levou os tratamentos anteriores seguidos 

pelo tratamento com o PVPP. Os seus resultados são expressos na Tabela 6, duas páginas 

a seguir. 

 

 

1.3.2 Quantificação de fenóis totais  

O conteúdo em compostos fenólicos totais foi determinado recorrendo-se ao método de 

Folin-Ciocalteau em microplacas. Este valor foi determinado quer para o sumo de uva inicial, 

quer para as alíquotas de sumo que sofreram os tratamentos anteriormente referidos 

(bentonite e bentonite mais calor e centrifugação) e os tratamentos com diferentes 

quantidades de PVPP. Este método permitiu conhecer a quantidade de compostos fenólicos 

removidos pelos distintos tratamentos, bem como a quantidade destes, remanescente no 

sumo (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Resultados do doseamento de fenóis pelo método de Folin-Ciocalteau em 

microplacas 

 Sumo 
inicial 

Bentonite 
Bentonite 

+ C&C 
Sumo 

s/PVPP 
Amostra 
c/0,4g/L 

Amostra 
c/0,8g/L 

Amostra 
c/2g/L 

 

Fenóis 
(mg/L) 

343 ± 0,7 340 ± 0,5 340 ± 1,8 339 ± 1,5 230 ± 0,4 230 ± 0,6 220 ± 0,8 

 

Sumo inicial corresponde ao sumo sem tratamentos. Bentonite corresponde ao sumo com este tratamento. 

Bentonite + C&C corresponde ao sumo depois do tratamento com bentonite mais calor e centrifugação. Sumo 

s/PVPP corresponde ao sumo com todos os tratamentos anteriores e sem adição de PVPP (controlo positivo). 

Amostra c/0,4 g/L refere-se ao sumo que levou o tratamento com PVPP numa concentração de 0,4 g/L. Amostra 

c/0,8 g/L refere-se ao sumo que levou o tratamento com PVPP numa concentração de 0,8 g/L. Amostra c/2 g/L 

refere-se ao sumo que levou o tratamento com PVPP numa concentração de 2 g/L. Desvios padrão para n=3. 

 

Obteve-se, para o método de Folin-Ciocalteau, como fórmula de recta de calibração:  y = 

0,0021x – 0,0559; onde y representa os valores de absorvência e x os valores de 

concentração, com um R2 de 0,9938. 

O conteúdo em compostos fenólicos totais obtido para o sumo inicial apresenta um valor 

que se encontra dentro do intervalo (238,3 a 420,6 mg em equivalentes de ácido gálhico/L) 

revelado por Mitić et al. (2010) para vinhos brancos. Por outro lado, Ribéreau-Gayon et al. 

(2006b) revelam um menor conteúdo fenólico total em vinhos brancos (50 a 250 mg/L). 

Contudo, existe uma classe de complexos proteína-taninos que demonstrou contribuir para 

o aumento do conteúdo de fenóis em vinho branco (Lea et al., 1979; Singleton et al., 1979), 

estando este facto associado à obtenção de resultados excessivos para este índice quando 

se utiliza o método de Folin–Ciocalteu (Ribéreau-Gayon et al., 2006b). 

Os resultados obtidos demonstraram uma ligeira diminuição no conteúdo dos compostos 

fenólicos presentes na amostra de sumo que levou tratamento com bentonite em relação ao 

sumo inicial. Esta pode ser considerada insignificante, tendo em conta o número de 

repetições e respectivo desvio padrão. Este resultado é, contudo, um pouco inesperado, 

uma vez que é já antigo o conhecimento da interacção entre taninos e proteinas isoladas da 

uva (Koch e Sajak, 1959), seria de esperar que a bentonite retirásse os taninos 

complexados com as respectivas  proteínas e que isso se traduzisse numa diminuição do 

conteúdo em compostos fenólicos totais. Em todo o caso, os autores Hsu e Heatherbell 

(1987) referem que a adição de bentonite às amostras de vinho não apresentou um efeito 

significativo sobre a quantidade total de compostos fenólicos (p > 0,05). Do mesmo modo, 

Waters et al. (1995) detectaram valores muito baixos de procianidinas (taninos), na ordem 

dos 0,02 a 4,9% (m/m) em casse proteica recuperada de vinhos.  

Como seria de esperar, o tratamento seguinte (C&C) em nada influenciou esta classe de 

compostos. Assim, o seu valor é igual ao obtido para o tratamento anterior. A quantidade de 
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compostos fenólicos na amostra de sumo sem PVPP é praticamente igual à do tratamento 

anterior (C&C), uma vez que esta não levou o tratamento seguinte (PVPP), tendo servido 

apenas como controlo positivo no ensaio germinativo E).  

Os resultados obtidos para as amostras com o tratamento de PVPP revelaram uma 

diminuição acentuada do conteúdo em compostos fenólicos na ordem dos 109 a 119 mg/L 

relativamente ao controlo. Estes resultados encontram-se mais uma vez de acordo com a 

bibliografia, que refere uma diminuição no conteúdo de compostos fenólicos totais de vinhos 

brancos tratados com PVPP (Pocock et al., 2007). As amostras que receberam tratamento 

com PVPP numa concentração de 0,4 g/L e numa concentração de 0,8 g/L revelaram iguais 

valores no conteúdo de compostos fenólicos, o que está também de acordo com a 

bibliografia encontrada, que indica como dose orientativa de PVPP uma concentração de 10 

a 30 g/hL (0,1 a 0,3 g/L) para vinhos brancos (Proenol, 2013b), muito próxima da mínima 

utilizada neste ensaio (0,4 g/L). Por outro lado, o resultado obtido para a amostra com o 

tratamento de PVPP numa concentração de 2 g/L revela uma diferença mínima de 10 

pontos percentuais em relação às duas amostras anteriores. De facto, o valor máximo de 

PVPP indicado para tratamento de vinhos pela OIV é de 80 g/hL (0,8 g/L) (OIV, 2013b).  

 

Tabela 6 – Inibição da germinação das sementes de A. sativa e N. officinale após 3 dias na 

presença do sumo de uva com os tratamentos anteriores seguidos do tratamento com PVPP 

(Bentonite+C&C+PVPP) 

 

Inibição da Germinação (%) 

 
A. sativa N. officinale 

Sumo s/PVPP 100 ± 0 100 ± 0 

Amostra c/0,4g/L 100 ± 0 100 ± 0 

Amostra c/0,8g/L 100 ± 0 100 ± 0 

Amostra c/2g/L 100 ± 0 100 ± 0 

Controlo - Água Milli-Q 22,2 ± 9,7 70 ± 18,3 
 

     Sumo s/PVPP corresponde ao sumo com todos os tratamentos anteriores (Bentonite + C&C) mas sem PVPP 

(controlo positivo). Amostra c/0,4 g/L refere-se ao sumo que levou o tratamento com PVPP numa concentração 

de 0,4 g/L. Amostra c/0,8 g/L refere-se ao sumo que levou o tratamento com PVPP numa concentração de 0,8 

g/L. Amostra c/2 g/L refere-se ao sumo que levou o tratamento com PVPP numa concentração de 2 g/L. Desvio 

padrão para n=9. 

 

Os resultados revelam que os compostos fenólicos não são os principais compostos 

responsáveis pela capacidade herbicida do sumo de uva, embora a bibliografia encontrada 

refira estes compostos, principalmente os taninos hidrolisáveis, como responsáveis pela 

inibição da germinação (Rice, 1984). Neste contexto, Rice e Pancholy (1973) revelaram que 

muito baixas concentrações de taninos hidrolisáveis, bem como das suas unidades 
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estruturais: ácidos elágico e gálhico, mas também de taninos condensados, foram 

responsáveis pela total inibição da nitrificação por Nitrossomas em suspensões do solo. No 

entanto, os taninos hidrolisáveis não se encontram naturalmente presentes em uvas 

(Ribéreau-Gayon et al., 2006b). Por outro lado, ainda existe um conteúdo em compostos 

fenólicos remanescente na nossa amostra de sumo com um valor muito próximo do valor 

máximo (250 mg/L) referido por Ribéreau-Gayon et al. (2006b), embora a sua quantificação 

obtida pelo método utilizado possa estar sobre-quantificada, tal como referido anteriormente. 

 

F) Ensaio germinativo – EFEITO DOS COMPOSTOS HIDROFÍLICOS VS 

COMPOSTOS HIDROFÓBICOS 

Fraccionamento do sumo de uva em compostos hidrofílicos e hidrofóbicos: Separou-

se a amostra com todos os tratamentos anteriormente realizados em duas fracções: 

compostos hidrofílicos e hidrofóbicos, utilizando como solvente para os primeiros, água e 

para os segundos, metanol. Esta separação foi realizada com recurso a uma coluna SPE 

Sep-Pak C18. A fase de ligação, baseada em partículas de sílica, possui uma forte 

hidrofobicidade. Esta é normalmente utilizada para adsorver analitos com iguais 

hidrofobicias provenientes de soluções aquosas. O seu comportamento de eluição é 

semelhante ao das colunas de fase reversa utilizadas em HPLC (Waters, 2012). 

Foi, então, realizado um ensaio com as duas fracções referidas anteriormente, com o 

intuito de determinar quais dos compostos separados seriam os responsáveis pelo efeito 

herbicida do sumo de uva (Tabela 7).  

 

Tabela 7 – Inibição da germinação das sementes de A. sativa e N. officinale após 3 dias na 

presença das alíquotas hidrofóbica e hidrofílica do sumo de uva obtidas após o tratamento 

com a Sep-Pak C18 (Bentonite+C&C+PVPP+Sep-Pak C18) 

 

Inibição da Germinação (%) 

 
A. sativa N. officinale 

Compostos hidrofóbicos 48,3 ± 18,4 70 ± 22,4 

Sep-Pak  100 ± 0 100 ± 0 

Controlo - Água Milli-Q 25 ± 10,5 63,3 ± 18,6 
 

  Compostos hidrofóbicos correspondem aos compostos eluídos na fração hidrofóbica obtida por tratamento do 

sumo com a coluna Sep-Pak C18. Sep-Pak corresponde aos compostos hidrofílicos eluídos no tratamento de 

separação com a coluna Sep-Pak C18. Desvios padrão para n=6. 

 

Os resultados obtidos no ensaio de germinação anterior demonstraram que a fracção 

hidrofóbica inibiu a germinação das sementes em estudo, em relação ao controlo com água 

Milli-Q, sendo esta diferença de 23,3 % para A. sativa. Este facto poderá ser indicativo da 
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presença, provavelmente em baixas concentrações, de algum ou alguns compostos com 

forte poder inibitório nesta fracção. Contudo, a fracção hidrofílica (Sep-Pak) é a única 

fracção a manter uma capacidade inibitória total, igual à detectada no extracto de sumo de 

uva inicial. Desta forma, uma vez isolada a fracção do sumo de uva com capacidade 

herbicida total, procedeu-se à sua caracterização, quantificando os seus principais 

componentes, com o intuito de determinar a classe de compostos responsável por esta 

actividade.  

 

1.3.3 Determinação do conteúdo em açúcares totais 

O grau Brix (0Brix) revela a concentração de açúcares no mosto, gramas de açúcar por 

100 g de mosto, expressa em percentagem (m/m) (Ribéreau-Gayon et al., 2006a). Utilizando 

um refractómetro mediu-se o valor de 0Brix do sumo inicial e da amostra Sep-Pak. Este valor 

foi de 22,6% (m/m) para o primeiro e de 24% (m/m) para a segunda. Estes resultados estão 

de acordo com valores encontrados para algumas variedades de uvas brancas e respectivos 

sumos analisadas pelos autores Soyer et al. (2003). Muñoz-Robredo et al. (2011) referem 

que a quantidade de açúcares totais, na altura da colheita das uvas, contribuiu com mais de 

90% do valor do conteúdo em sólidos solúveis totais, medido por este método, reforçando 

assim, a importância deste parâmetro como indicador do conteúdo de açúcar. 

 

1.3.4 Quantificação de açúcares totais  

Determinaram-se, através do método do fenol-ácido sulfúrico, as concentrações em 

açúcares totais presentes no sumo inicial e na amostra Sep-Pak (correspondente à fracção 

hidrofílica) (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Quantificação de açúcares totais pelo método do fenol – ácido Sulfúrico 

Cálculo dos açúcares totais (g/L) 

Sumo Inicial  270,4 ± 1,8  

Sep-Pak  393,7 ± 1,3 

 

Sumo inicial corresponde ao sumo sem tratamentos. Sep-Pak corresponde à fracção dos compostos hidrofílicos 

obtida pelo tratamento de separação na coluna Sep-Pak C18. Desvios padrão para n=3. 

 

A recta de calibração obtida apresentou a seguinte fórmula: y = 0,0628x + 0,0795; onde y 

representa os valores de absorvência e x os valores de concentração. O R2 obtido 

apresentou um valor de 0,9942. 
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Os valores de açúcares totais calculados quer para o sumo inicial quer para a amostra 

Sep-Pak, foram muito elevados quando comparados com os medidos pelo método anterior 

(respectivamente, 226,1 g/L e 240 g/L). Mesmo o valor mais baixo, referente ao sumo inicial, 

indica um potencial grau Brix muito díspar do determinado (27% (m/m) vs 22,6% (m/m)). O 

valor referente à amostra Sep-Pak é ainda mais distante daquele calculado através do grau 

Brix, correspondendo a um valor estimado de 39,4% (m/m) quando deveria estar a rondar os 

24% (m/m). Contudo, este método quantifica hidratos de carbono totais hidrolisados a 

monossacáridos, incluindo os polissacáridos.   

 

1.3.5 Quantificação de açúcares redutores 

Devido ao facto, dos açúcares maioritários presentes nas uvas serem a glucose e a 

frutose, recorreu-se ao método DNS para calcular as concentrações em açúcares redutores 

no sumo inicial e na amostra Sep-Pak (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Quantificação de açúcares redutores pelo método DNS (ácido dinitrossalicílico) 

Cálculo dos açúcares redutores (g/L)  

Sumo 238,3 ± 0,4 

Sep-Pak 274,5 ± 2,8 
 

Sumo inicial corresponde ao sumo sem tratamentos. Sep-Pak corresponde à fracção dos compostos hidrofílicos 

obtida pelo tratamento de separação na coluna Sep-Pak C18. Desvios padrão para n=3. 

 

A fórmula da recta de calibração deste método foi a seguinte: y = 0,1542x + 0,0062; com 

y a representar as absorvências e x as concentrações. O R2 foi de 0,9989. 

Através deste método os valores foram próximos dos calculados pelo método da 

“Determinação do conteúdo em açúcares totais da fracção hidrofílica”. A diferença de 

valores entre o sumo inicial e a fracção hidrofílica eluída com a Sep-Pak C18 pode indicar 

uma concentração do açúcar presente inicialmente no sumo após este ter sido passado pela 

referida coluna. 

 

1.3.6 High-Performance Liquid Chromatography – Açúcares 

O método de HPLC foi utilizado com o intuito de se confirmar os valores do conteúdo em 

açúcares maioritários presentes nas uvas, glucose e frutose, bem como o seu rácio e 

percentagem total no sumo inicial e na amostra Sep-Pak. Os resultados obtidos por este 

método encontram-se na Tabela 10, a seguir.  
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Tabela 10 – Quantificação de açúcares redutores por HPLC 

Sumo inicial           

  
Nome 

Tempo de 
retenção 

% 
Área 

Quantidade 
(g/L) 

Recta de calibração R2 

1 Glucose 9,863 50,89 237,25 y = 258086x + 19903  0,9999 

2 Frutose 11,902 49,11 233,02 y = 265697x - 143636 0,9995 

Sep-Pak       

  
Nome 

Tempo de 
retenção 

% 
Área 

Quantidade 
(g/L) 

Recta de calibração R2 

1 Glucose 9,866 50,66 275,92 y = 258086x + 19903 0,9999 

2 Frutose 11,91 49,34 275,85 y = 265697x - 143636 0,9995 
Sumo inicial corresponde ao sumo sem tratamentos diluído de forma a se encontrar dentro da recta de 

calibração. A amostra Sep-Pak corresponde à fracção dos compostos hidrofílicos, tendo sido igualmente diluída 

para que se encontrasse dentro da recta de calibração. As quantidades de açúcares (glucose e frutose) 

indicadas na tabela correspondem aos valores reais presentes no sumo inicial e na amostra Sep-Pak, isto é, 

tendo em conta a diluição a que foram submetidos no processo de quantificação em HPLC.  

 

Dos resultados obtidos podemos verificar que os açúcares encontrados nas amostras 

analisadas (i. e. glucose e frutose) correspondem a 100% da área dos picos detectados. 

Este resultado está de acordo com a bibliografia, que refere estes açúcares como os 

principais constituintes das uvas (Ribéreau-Gayon et al., 2006a; Jackson, 2008). Por outro 

lado, esta percentagem encontra-se dividida de forma muito equivalente entre ambos os 

açúcares, o que mais uma vez está de acordo com a bibliografia, que refere um rácio de 1:1 

entre estes dois componentes das uvas (Ribéreau-Gayon et al., 2006a), sendo que 

normalmente a glucose se encontra ligeiramente em maior quantidade (Kliewer, 1967). 

Através da quantificação dos açúcares pelo método de HPLC encontrou-se para a 

glucose, no sumo inicial, o valor de 237,25 g/L, que é bastante semelhante ao valor 

calculado pelo método DNS (238,30 g/L). De facto, no geral, as concentrações de glucose e 

de frutose em uvas maduras variam de 150 a 250 g/L (Ribéreau-Gayon et al., 2006b). Esta 

semelhança na quantificação da glucose também se verifica para a amostra Sep-Pak, que 

neste método apresenta o valor de 275,92 g/L e no DNS o valor de 274,52 g/L. Mais uma 

vez, a diferença entre as duas amostras pode ser indicativa de alguma concentração de 

açúcar após a passagem na coluna Sep-Pak. 

 

“Limpeza” sequencial da amostra: A junção sequencial dos tratamentos anteriormente 

referidos permitiu uma maior limpeza da amostra (5) a fim de podermos chegar a uma 

fracção enriquecida no composto ou grupo de compostos responsáveis pelo efeito herbicida 

do sumo de uva e, assim, proceder mais facilmente à sua posterior identificação e análise. 

Desta feita, a fracção enriquecida corresponde à fracção hidrofílica, obtida após todos os 

tratamentos anteriores realizados de forma sequencial. 
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5 e 5.1  Ensaios germinativos – ENSAIO FINAL e EFEITO DOS AÇÚCARES 

(EFEITO OSMÓTICO) 

Análise do efeito osmótico da fracção hidrofílica: Os elevados níveis de pressão 

osmótica (cerca de 30 bars) atingidos nas uvas maduras causados pela elevada 

acumulação de glucose e frutose (Ribéreau-Gayon et al., 2006a) poderão contribuir para a 

inibição da germinação das sementes. Para provar se existe algo mais do que o efeito 

osmótico exercido pela forte concentração dos açúcares como presumível responsável pela 

actividade herbicida do sumo de uva, efectuou-se um ensaio utilizando, como controlo, uma 

solução de origem comercial preparada com as quantidades dos açúcares maioritários 

(glucose e frutose), idênticas às presentes na amostra (fracção hidrofílica – Sep-Pak). 

A Figura 6 e a Tabela 11 revelam os resultados referentes a este ensaio para A. sativa e 

N. officinale, respectivamente. 
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Figura 6 – Inibição da germinação das sementes de A. sativa após 3 dias na presença da fracção 

hidrofílica do sumo de uva obtida após o tratamento com a Sep-Pak C18 (Bentonite+C&C+PVPP+Sep-Pak 

C18) ou na presença da solução de glucose + frutose. Sep-Pak corresponde à fracção dos compostos 

hidrofílicos com a mesma diluição sequencial que o sumo inicial (1/2,1/4, 1/8 e 1/16). Solução Glc + Fru 

corresponde à solução realizada com as quantidades calculadas para estes açúcares na amostra Sep-Pak, 

igualmente diluída sequencialmente. Desvios padrão para n=6. 
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Tabela 11 – Inibição da germinação das sementes de N. officinale após 3 dias na presença do 

sumo de uva inicial ou da fracção hidrofílica do sumo obtida após o tratamento com a Sep-Pak 

C18 (Bentonite+C&C+PVPP+Sep-Pak C18) ou, ainda, da solução de glucose + frutose 

  Inibição da Germinação (%) 

N. officinale 

 Sumo inicial Sep-Pak 
Solução  

Glc + Fru 

Controlo - 

Água Milli-Q 

1 100 ± 0 100 ± 0 98,3 ± 4,1 

63,3 ± 18,6 

1/2 100 ± 0 100 ± 0 96,7 ± 5,2 

1/4 95 ± 5,5 95 ± 5,5 91,7 ± 4,1 

1/8 86,7 ± 8,9 90 ± 6,3 88,3 ± 11,7 

1/16 58,3 ± 14,7 66,7 ± 17,5 66,7 ± 17,5 

Sumo inicial corresponde ao sumo sem tratamentos, diluído de forma sequencial (1/2,1/4, 1/8 e 1/16). Sep-Pak 

corresponde à fracção dos compostos hidrofílicos com a mesma diluição sequencial que o sumo inicial. Solução 

Glc + Fru corresponde à solução realizada com as quantidades calculadas para estes açúcares na amostra Sep-

Pak, igualmente diluída sequencialmente. Os valores de 1 indicam que as amostras não foram sujeitas a 

qualquer diluição. Desvios padrão para n=6. 

 

A Tabela 12 resume os resultados referentes à inibição da germinação das sementes de 

A. sativa na presença do sumo inicial ou da amostra Sep-Pak, com as respectivas diluições, 

sendo que estes são os mesmos para os restantes ensaios germinativos, em virtude destes 

ensaios terem sido efectuado no mesmo dia. 

 

Tabela 12 – Inibição da germinação das sementes de A. sativa após 3 dias na presença do 

sumo de uva inicial ou da fracção hidrofílica do sumo obtida após o tratamento com a Sep-Pak 

C18 (Bentonite+C&C+PVPP+Sep-Pak C18) 

  Inibição da Germinação (%) 

A. sativa 

 Sumo inicial Sep-Pak 

1 100 ± 0 100 ± 0 

1/2 85 ± 5,5 88,3 ± 7,5 

1/4 68,3 ± 7,5 86,7 ± 10,3 

1/8 50 ± 8,9 71,7 ± 13,3 

1/16 21,7 ± 11,6 60 ± 16,7 

Sumo inicial corresponde ao sumo sem tratamentos, diluído de forma sequencial (1/2,1/4, 1/8 e 1/16). Sep-Pak 

corresponde à fracção dos compostos hidrofílicos com a mesma diluição sequencial que o sumo inicial. Os 

valores de 1 indicam que as amostras não foram sujeitas a qualquer diluição. Desvios padrão para n=6. 

 

Os resultados indicados nas tabelas 11 e 12 mostram uma diferença nos índices de 

inibição entre o sumo inicial e a amostra Sep-Pak. De uma maneira geral, o sumo inicial 

possui um menor poder de inibição da germinação em todas as modalidades de diluição 
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(excepto quando não diluído (1) e na modalidade 1/2, mas nesta só para o N. officinale) 

quando comparado com a fracção dos compostos hidrofílicos (Sep-Pak), o que vem 

corroborar os resultados anteriormente demonstrados relativamente a esta fracção como 

sendo a fracção do sumo com todos os tratamentos, a manter a capacidade inibitória total. 

De facto, Barh et al. (2008) referem que a inibição significativa da germinação de sementes 

de S. lycopersicum, provocada por maiores concentrações do extracto de polpa de uvas, 

suporta a teoria de que as elevadas concentrações de açúcar poderão ser as responsáveis 

pela inibição da germinação, tal como se observou para A. thaliana (Dekkers et al., 2004). 

Esta hipótese foi igualmente referida pelos autores Ali e Maulood (2011), que descreveram 

que a capacidade de inibição do sumo de uva diluído, sobre sementes de L. sativa, se 

poderia encontrar na fracção dos sólidos solúveis totais. Contudo, pelos resultados obtidos 

na Figura 6 e na Tabela 11 pode-se constatar diferenças, ainda que ligeiras, entre a amostra 

Sep-Pak e a solução artificial preparada com as quantidades de açúcares maioritários nas 

uvas (glucose e frutose) calculadas para a referida amostra. Estas diferenças revelam uma 

maior actividade inibitória por parte da amostra Sep-Pak em relação à solução padrão 

(excepto para o N. officinale na modalidade 1/16, onde possuem a mesma inibição), 

levantando a hipótese desta capacidade de inibição ser causada não só pelas grandes 

concentrações de açúcar presentes, mas intervindo também, de uma forma sinergística, o 

efeito causado por outros compostos presentes na fracção Sep-Pak e, consequentemente, 

na uva.  

Outros compostos maioritários presentes no sumo de uva são os ácidos orgânicos. A 

acidez da uva na fase de maturação deve-se essencialmente aos ácidos tartárico, málico e 

cítrico encontrados em todas as partes da videira (Rizzon e Sganzerla, 2007). Para estudar 

a capacidade herbicida dos principais ácidos orgânicos presentes na uva, isolados na 

fracção hidrofílica (Sep-Pak), efectuou-se a sua quantificação por HPLC (Tabela 13).  

 

1.3.7 High-Performance Liquid Chromatography – Ácidos orgânicos 

 

Tabela 13 – Quantificação de ácidos orgânicos por HPLC 

Sep-Pak           
 

  
Nome 

Tempo de 
retenção 

% 
Área 

Quantidade 
(g/L) 

Recta de calibração R2 

1 Tartárico 4,392 70,57 3,31 y = 1,31x105X – 8,35x105 0,9999 

2 Málico 5,053 1,78 0,84 y = 7,68x104X – 2,35x106 0,9918 

Sep-Pak (compostos hidrofílicos) foi diluída de modo a se encontrar dentro da recta de calibração. As 

quantidades de ácidos indicadas na tabela correspondem aos valores presentes na amostra Sep-Pak, sem ter 

em conta a diluição.   



48 

 

A quantificação dos ácidos orgânicos por HPLC foi apenas possível para os ácidos 

tartárico e málico (Tabela 13), sendo que, de facto, estes são os ácidos maioritários em uvas 

maturadas (Jackson, 2008). Pelo método realizado, os ácidos tartárico e málico representam 

72,35% da área total dos picos detectados para a amostra Sep-Pak, e a acidez total 

expressa em ácido tartárico foi de aproximadamente 4,7 g/L. Este valor de acidez total é 

apenas ligeiramente diferente do calculado pelo método de titulação ácida a seguir 

calculado (4,9 g/L). Desta forma, conseguiu-se detectar 84,79% dos ácidos totais presentes 

na amostra Sep-Pak, isto é, existem 0,745 g/L de ácidos orgânicos que não foram 

detectados na amostra. De acordo com Jackson (2008) os ácidos tartárico e málico 

contribuem em cerca de 70–90% do conteúdo ácido do bago maduro. Assim, a 

quantificação de ácido tartárico revelou um valor de 9,93 g/L e a quantificação de ácido 

málico foi aproximadamente de 2,53 g/L, resultados mais uma vez de acordo com a 

bibliografia que refere que o primeiro se encontra nas uvas em concentrações médias de 5 a 

10 g/L, enquanto as uvas maduras contêm entre 2 a 6,5 g/L de ácido málico (Volschenk et 

al., 2006).  

A análise efectuada não permitiu detectar o ácido cítrico, contrariamente ao trabalho 

realizado por Soyer et al. (2003), onde este ácido foi detectado em todas as variedades de 

uvas e respectivos sumos analisados, embora em concentrações muito baixas, com uma 

média de 65 mg/L. No entanto, estes autores utilizaram diferentes variedades de uvas e as 

colunas de separação de compostos foram igualmente diferentes. Muñoz-Robredo et al. 

(2011), por seu lado, apenas conseguiram detectar o ácido cítrico para uma das variedades 

de uva de mesa (Red Globe) e igualmente com níveis muito inferiores em relação aos 

valores determinados para os ácidos tartárico e málico. 

O padrão de ácido succínico utilizado (cromatograma em anexo – Figura C) apresentou 

contaminação, não sendo possível efectuar a sua recta de calibração pelo que impossibilitou 

a sua quantificação na amostra. Soyer et al. (2003) também não formam capazes de 

quantificar este ácido nas suas amostras de uvas e respectivos sumos, referindo que o pico 

identificado como o ácido succínico é composto não só por este ácido, mas também pelo 

ácido shiquímico e por um composto não identificado que co-eluiu ao mesmo tempo que o 

ácido succínico.  

Os picos obtidos no cromatograma da amostra Sep-Pak (Figura D, em anexo) para o 

ácido tartárico e málico apresentam uma área com pouca definição, especialmente para o 

segundo ácido, parecendo que os dois compostos se cruzam, desta forma o pico do málico 

começa a surgir no final do pico do tartárico. Assim, estes dois compostos co-eluem 

parcialmente podendo dar origem a um erro na integração de ambos. Este resultado poderá 

indicar que a amostra se encontra ainda com muitos outros compostos que absorveram 

igualmente a 210 nm e co-eluiram com estes ácidos orgânicos (perfil cromatográfico geral 
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da amostra – Figura E, em anexo), deste modo seria necessário optimizar o método de 

análise e efectuar mais corridas. Pelo facto do pico obtido para o ácido tartárico apresentar 

melhor definição, isto é, maior altura, correspondendo consequentemente a uma melhor 

quantificação deste ácido na amostra, apenas se realizaram os ensaios germinativos 

seguintes utilizando este ácido.  

 

 

1.3.8 Determinação da acidez total – Titulação com indicador (azul de 

bromotimol)  

A acidez total do mosto foi expressa em gramas de ácido tartárico por litro, recorrendo à 

seguinte fórmula: A = 0,075 x (10 n), onde n representa o volume (mL) de NaOH 0,1 M 

adicionado à amostra até mudança de coloração e, consequentemente, se atingir o valor de 

pH 7.  

O resultado obtido revelou que a amostra tem aproximadamente 4,9 g/L de acidez total 

expressa em ácido tartárico. Este valor encontra-se dentro da gama de valores de acidez 

total referidos para uvas (4,5 a 15 g/L expressos em ácido tartárico), sendo que este 

depende da cultivar, do clima e da maturidade da uva (Ribéreau-Gayon et al., 2006a). A 

determinação da acidez total através deste método permitiu confirmar o valor de acidez total 

detectado pelo método de HPLC, que parecia um valor um pouco baixo. 

 

 

5 e 5.2  Ensaios germinativos – ENSAIO FINAL e EFEITO DO ÁCIDO 

TARTÁRICO 

Análise do efeito do ácido tartárico na fracção hidrofílica: Para estudar a capacidade 

herbicida do ácido orgânico maioritário presente nas uvas, ácido tartárico, realizou-se um 

ensaio utilizando, como controlo, uma solução de origem comercial preparada com as 

quantidades deste ácido, idênticas às presentes na amostra Sep-Pak. Os resultados deste 

ensaio encontram-se ilustrados na Figura 7 e Tabela 14 para A. sativa e N. officinale, 

respectivamente. 
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Figura 7 – Inibição da germinação das sementes de A. sativa após 3 dias na presença da fracção 

hidrofílica do sumo de uva obtida após o tratamento com a Sep-Pak C18 (Bentonite+C&C+PVPP+Sep-Pak 

C18) ou na presença da solução de ácido tartárico. Sep-Pak corresponde à fracção dos compostos 

hidrofílicos com a mesma diluição sequencial que o sumo inicial (1/2,1/4, 1/8 e 1/16). Solução Ác. tartárico 

corresponde à solução realizada com as quantidades calculadas para este ácido orgânico na amostra Sep-Pak, 

igualmente diluída sequencialmente.  Desvios padrão para n=6. 

 

 

Tabela 14 – Inibição da germinação das sementes de N. officinale após 3 dias na presença do 

sumo de uva inicial ou da fracção hidrofílica do sumo obtida após o tratamento com a Sep-Pak 

C18 (Bentonite+C&C+PVPP+Sep-Pak C18) ou, ainda, da solução de ácido tartárico 

  Inibição da Germinação (%) 

N. officinale 

 Sumo inicial Sep-Pak 
Solução - Ácido 

tartárico 

Controlo - 

Água Milli-Q 

1 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 

63,3 ± 18,6 

1/2 100 ± 0 100 ± 0 98,3 ± 4,1 

1/4 95 ± 5,5 95 ± 5,5 98,3 ± 4,1 

1/8 86,7 ± 8,9 90 ± 6,3 78,3 ± 7,5 

1/16 58,3 ± 14,7 66,7 ± 17,5 70 ± 11 

Sumo inicial corresponde ao sumo sem tratamentos, diluído de forma sequencial (1/2,1/4, 1/8 e 1/16). Sep-Pak 

corresponde à fracção dos compostos hidrofílicos com a mesma diluição sequencial que o sumo inicial. Solução - 

Ácido tartárico, corresponde à solução realizada com a quantidade de ácido calculada na amostra Sep-Pak, 

igualmente diluída sequencialmente. Os valores de 1 indicam que as amostras não foram sujeitas a qualquer 

diluição. Desvios padrão para n=6. 
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Os dados anteriores revelam uma maior actividade inibitória, embora ligeira, por parte da 

amostra Sep-Pak em relação à solução contendo a quantidade de ácido tartárico calculada 

para a primeira. Este resultado demonstra que possivelmente este ácido orgânico, por si só, 

não será o composto responsável pela capacidade herbicida do sumo de uva.  

 

5 e 5.3  Ensaios germinativos – ENSAIO FINAL e EFEITO DOS AÇÚCARES 

MAIS ÁCIDO TARTÁRICO 

Análise do efeito sinergético entre os açúcares e os ácidos orgânicos da fracção 

hidrofílica: Utilizando-se como controlo uma solução contendo as duas soluções anteriores 

individualmente preparadas com os açúcares (glucose e frutose) e com o ácido tartárico, 

efectuou-se um ensaio que pretendeu estudar um possível efeito sinergético entre os 

referidos compostos na actividade herbicida do sumo de uva. Os seus resultados 

encontram-se expressos na Figura 8 e Tabela 15 para A. sativa e N. officinale, 

respectivamente. 
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Figura 8 – Inibição da germinação das sementes de A. sativa após 3 dias na presença da fracção 

hidrofílica do sumo de uva obtida após o tratamento com a Sep-Pak C18 (Bentonite+C&C+PVPP+Sep-Pak 

C18) ou na presença da solução conjunta (glucose + frutose + ácido tartárico). Sep-Pak corresponde à 

fracção dos compostos hidrofílicos com a mesma diluição sequencial que o sumo inicial (1/2,1/4, 1/8 e 1/16). 

Solução conjunta corresponde à mistura de igual volume das soluções Glc + Fru mais Ácido tartárico, igualmente 

diluída sequencialmente. Desvios padrão para n=6. 
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Tabela 15 – Inibição da germinação das sementes de N. officinale após 3 dias na presença do 

sumo de uva inicial ou da fracção hidrofílica do sumo obtida após o tratamento com a Sep-Pak 

C18 (Bentonite+C&C+PVPP+Sep-Pak C18) ou, ainda, da solução conjunta (glucose + fructose + 

ácido tartárico) 

  Inibição da Germinação (%) 

N. officinale 

 
Sumo 

inicial 
Sep-Pak Solução conjunta 

Controlo - 

Água Milli-Q 

1 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 

63,3 ± 18,6 

1/2 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 

1/4 95 ± 5,5 95 ± 5,5 100 ± 0 

1/8 86,7 ± 8,9 90 ± 6,3 90 ± 8,2 

1/16 58,3 ± 14,7 66,7 ± 17,5 76,7 ± 17,5 

Sumo inicial corresponde ao sumo sem tratamentos, diluído de forma sequencial (1/2,1/4, 1/8 e 1/16). Sep-Pak 

corresponde à fracção dos compostos hidrofílicos com a mesma diluição sequencial que o sumo inicial. Solução 

conjunta corresponde à mistura de igual volume das soluções Glc + Fru mais Ácido tartárico, igualmente diluída 

sequencialmente. Os valores de 1 indicam que as amostras não foram sujeitas a qualquer diluição. Desvios 

padrão para n=6. 

 

A partir da Figura 8 e da Tabela 15 podemos verificar uma semelhança nos valores de 

inibição da germinação, quer para A. sativa quer para N. officinale, entre a amostra Sep-Pak 

e a solução conjunta composta pelas duas soluções anteriormente estudadas (solução 

glucose + frutose e solução ácido tartárico). Estas duas possuem o mesmo poder de inibição 

até à terceira diluição (1/4), o que nos poderia levar a pensar que o efeito herbicida era 

causado por uma sinergia entre os açúcares maioritários (glucose e frutose) e o ácido 

orgânico maioritário (ácido tartárico) presentes nas uvas. Contudo, as duas últimas diluições 

(1/8 e 1/16) revelaram um maior poder inibidor destes compostos em conjunto do que da 

amostra em estudo. No entanto, tal pode ter ocorrido provavelmente porque as moléculas 

destes compostos no sumo poderão não se encontrar totalmente livres, mascarando os 

valores de inibição da amostra Sep-Pak que poderiam ser iguais à solução conjunta ou até 

superiores. Como exemplo, o ácido tartárico encontra-se frequentemente esterificado com 

ácidos hidroxicinâmicos (Somers et al., 1987). Por outro lado, estes compostos maioritários 

poderão encontrar-se ligados a compostos minoritários que estejam na base de um aumento 

da actividade inibitória da amostra Sep-Pak.  
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1.4 Conclusão 

Os resultados obtidos no estudo da bioactividade – herbicida – do sumo de uva, 

variedade para produção de vinho (casta rabigato), revelaram a utilidade do método de 

“limpeza” da amostra na determinação da fracção responsável pelo referido efeito. Contudo, 

este método necessita optimização e eventualmente ser alvo de ligeiras modificações em 

experiências futuras. 

Apesar da fracção hidrofílica do sumo de uva já ter sido sugerida por outros autores, 

referidos na bibliografia, como sendo a fracção responsável por o efeito inibidor da 

germinação provocado pelo sumo de uva, nenhum destes autores procedeu à sua análise 

nem utilizou um esquema sequenciado que permitisse purificar o sumo para chegar a esta 

fracção, despistando as restantes fracções e comprovando na prática a sua inibição. Por 

outro lado, a bibliografia refere que a sua capacidade de inibição poderá muito 

provavelmente estar associada às grandes quantidades de açúcares presentes no sumo de 

uva. Este facto foi confirmado pelos resultados obtidos neste trabalho, através da 

observação da presença de maior actividade inibitória na fracção hidrofílica mas, no entanto, 

também se observou que a solução composta pelas quantidades de açúcares maioritários 

(glucose mais frutose) calculadas para essa mesma fracção possuíam um menor efeito do 

que a fracção purificada do sumo. Esta observação parece indicar a existência de outros 

compostos que, actuando sinergisticamente, pudessem também contribuir para a actividade 

inibitória.   

Para se confirmar esta hipótese, realizaram-se dois ensaios novos, um deles prendeu-se 

com o estudo do efeito do ácido orgânico maioritário (ácido tartárico) das uvas na 

capacidade herbicida do sumo de uva, efectuando-se uma solução padrão contendo a 

quantidade calculada deste ácido na amostra da fracção hidrofílica. Desta experiência 

chegou-se à conclusão que também não será este o único composto responsável pela 

actividade herbicida demonstrada pelo sumo de uva. Uma vez que este ácido é um dos 

principais componentes presentes nesta fracção, juntamente com os açúcares, efectuou-se 

um segundo ensaio que permitiu estudar o efeito sinergético entre este ácido, a glucose e a 

frutose. Este ensaio permitiu observar que estes compostos em conjunto possuem uma 

maior capacidade herbicida que a fracção hidrofílica por si só. De notar, no entanto, que na 

solução padrão estes compostos se encontram livres ao contrário do que se passa no sumo 

purificado, onde podem estar envolvidos em outras reacções, o que pode atenuar ou 

aumentar o seu efeito nos ensaios realizados.  

De uma maneira geral existem vários compostos associados à fracção hidrofílica (Figura 

E, em Anexo) e nesta tese apenas se tentou aferir o efeito herbicida dos seus compostos 

maioritários passíveis de quantificar pelos métodos utilizados.     
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Seria interessante aprofundar estas relações sinergéticas através da realização de mais 

ensaios germinativos a fim de comprovar este resultado. Por outro lado, seria igualmente 

interessante optimizar a separação e quantificação dos restantes componentes presentes na 

fracção hidrofílica, a fim de testar o seu potencial efeito inibitório da germinação, bem como 

sinergias entre eles e os restantes componentes já estudados.  

Propõem-se, igualmente, um estudo da fracção hidrofóbica, uma vez que esta apresenta 

uma inibição parcial da germinação das sementes em estudo. De facto, visto as duas 

fracções terem sido obtidas com recurso a solventes com polaridades próximas, compostos 

existentes em menor concentração na componente hidrofílica, que poderão encontrar-se por 

detrás do efeito herbicida do sumo de uva, podem ser os mesmos (ou não) que os 

compostos responsáveis pela inibição da germinação observada na fracção hidrofóbica.  
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Capítulo 2 – Bioactividade do figo (fruto da figueira – Ficus 

carica L.) 

 

2.1 Introdução 

 

Importância da figueira e do seu fruto – o figo  

O género Ficus constitui um dos maiores géneros de plantas medicinais, com mais de 

750 espécies de plantas lenhosas, árvores e arbustos. Este género é excepcional pelo facto 

de possuir uma enorme variação nos habitats das espécies que o compõem (Joseph e Raj, 

2011). 

Em Portugal, a espécie mais importante é a figueira comum (Ficus carica L.), sendo o seu 

fruto, comummente designado por figo, importante na alimentação humana e um dos frutos 

mais consumidos nas dietas mediterrânicas (Solomon et al., 2006; Oliveira et al., 2009). F. 

carica é uma árvore decídua pertencente à família Moraceae e representa uma das árvores 

frutícolas cultivadas desde os primórdios da agricultura (Oliveira et al., 2009). Diversos 

tecidos desta espécie possuem importância medicinal, tais como a casca do tronco, as 

folhas, as gemas tenras, os frutos, as sementes e o látex (Joseph e Raj, 2011). Neste 

contexto, Gilani et al., 2008 revelaram a presença de actividade espasmolítica e 

antiplaquetária em extracto de figos maduros secos. 

Alguns estudos referem a presença de diversos compostos fenólicos na figueira 

(Guarrera, 2005; Teixeira et al., 2006; Oliveira et al., 2009) e uma actividade antioxidante 

considerável (Solomon et al., 2006; Oliveira et al., 2009). É igualmente fonte de alguns 

compostos bioactivos, tais como arabinose, β-amirinas, β-carotenos, glicósidos e xantotoxol 

(Gilani et al., 2008).   

 

Actividades antimicrobianas em diversos tecidos da figueira 

Os autores Jeong et al. (2009) estudaram o poder antimicrobiano do extracto metanólico 

de folhas de F. carica contra diversas estirpes de bactérias orais. Os resultados obtidos 

revelaram um forte efeito bactericida do extracto metanólico contra bactérias cariogénicas e 

agentes patogénicos periodontais. Aqueles autores sugeriram o uso deste extracto como 

agente antibacteriano em produtos de tratamento oral.  

Os extractos que utilizaram hexano, acetato de etilo, clorofórmio ou metanol como 

solvente do látex de figos imaturos demonstraram diferentes poderes inibitórios do 

crescimento de diversos microrganismos (Aref et al., 2010). Cada extracto apresentou um 
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poder inibitório diferente consoante o microrganismo sobre o qual foi testado, mas de uma 

maneira geral o extracto de acetato de etilo foi aquele com maior capacidade 

antimicrobiana. Por exemplo, este extracto demonstrou uma actividade inibitória da 

multiplicação de todas as bactérias gram-negativas e gram-positivas estudadas e inibiu o 

crescimento da maioria dos fungos estudados. O estudo revelou, ainda, diferenças na 

quantificação da capacidade antibacteriana quando se utilizam métodos de análise 

diferentes. Assim, por exemplo, os resultados obtidos referentes ao método de análise de 

difusão em disco diferem daqueles observados para o método de diluição em microplacas 

(Aref et al., 2010). 

 

Objectivo do estudo antimicrobiano: o figo  

As características medicinais associadas há muitos anos ao figo, bem como as suas 

capacidades antioxidantes referidas em diversos estudos, alguns dos quais anteriormente 

citados, foram uma das premissas para se estudar a existência de actividade antimicrobiana 

no figo. Outra premissa foi a parca existência de bibliografia sobre este tipo de actividade 

neste orgão tão importante da figueira, que é o seu fruto, senão o mais importante, visto ser 

uma fonte alimentar do ser humano. 

Diversos estudos demonstraram que os óleos essenciais da goiaba (Psidium guajava L.) 

apresentam um amplo espectro antimicrobiano, especialmente contra espécies fúngicas 

(Weston, 2010). Por exemplo, um grupo de autores descobriu que os extractos de acetona 

ou de metanol provenientes do epicarpo do fruto P. guajava exibiam uma elevada actividade 

antimicrobiana, quer contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, quer contra 

leveduras, e sugeriram que este material possuía um bom potencial terapêutico (Motohashi 

et al., 2000). Nos seus primeiros estudos, os autores Basile et al. (1997) descreveram a 

presença de actividade antibacteriana em diversos extractos provenientes de todas as 

partes da planta P. guajava, revelando que, embora todos tivessem sido activos contra oito 

espécies de bactérias, as sementes tinham sido o orgão com a maior actividade, seguidas 

pelo próprio fruto e só depois pelas partes vegetativas (Weston, 2010). Estes autores 

referem ainda, num estudo posterior, os extractos liofilizados provenientes do mesocarpo 

(polpa) e epicarpo do fruto P. guajava como produtos antibacterianos e antioxidantes (Basile 

et al., 2001). Os autores Medina et al. (2011) revelaram actividade antibacteriana nos 

extractos aquoso e de acetona provenientes do mesocarpo (polpa) do fruto araçá (Psidium 

cattleianum Sabine). 
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Premissa para a escolha dos microrganismos alvo do estudo antimicrobiano 

no figo 

As espécies bacterianas e fúngicas foram escolhidas nesta tese como alvo do estudo do 

potencial antimicrobiano dos figos devido à sua capacidade de interferir nos recursos 

naturais, em particular alimentares e, algumas também devido à sua patogenicidade sobre 

os seres humanos. Segue-se uma pequena descrição dos microrganismos escolhidos para 

estudo. 

Bactérias: 

Dentro das três espécies de bactérias gram-negativas: 

Escherichia coli T. Escherich – Esta bactéria possui como habitat principal a porção 

inferior do tracto intestinal dos humanos e de outros vertebrados, com os quais estabelece 

tipicamente associações comensais. Pertence por isso às bactérias fecais. Algumas estirpes 

possuem potencial para causar um largo espectro de doenças intestinais e extra-intestinais, 

tais como infecções do tracto urinário, septicémia, meningites, e pneumonia, tanto em 

humanos como em animais. A E. coli., e a sua larga gama de patologias, é uma enorme 

causa de morbidez e mortalidade nos seres humanos, em todo o mundo (Touchon et al., 

2009). 

Salmonella typhimurium  Le Minor & Popoff – esta bactéria é um serotipo da 

Salmonella enterica e é causadora de gastroenterites. É considerada um hospedeiro 

generalista pois ocorre quer em humanos quer em diversos outros mamíferos. Os animais 

domésticos actuam como um reservatório alimentar de disseminação de serotipos 

hospedeiros generalistas, como é o caso desta bactéria, os quais são responsáveis pela 

elevada incidência de infecções não-tifoides de Salmonella, no mundo inteiro. O custo 

estimado de doenças com causa alimentar nos E.U.A., sendo uma grande fatia 

representada por salmoneloses, ronda os 4,8 a 23 mil milhões de dólares (McClelland et al., 

2001). 

Pseudomonas aeruginosa Schroeter – esta bactéria é bastante versátil crescendo em 

diversos habitats como o solo, pântanos e costas marítimas, assim como também nos 

tecidos vegetais e animais (Hardalo e Edberg, 1997). A sua ubiquidade em termos de 

habitats faz com que esta bactéria represente uma das três principais causas de infecções 

oportunistas em humanos. A emergência em combater este patogénio durante o século 

passado (XX) pode ter provocado a sua resistência a antibióticos e desinfectantes que 

eliminam outras bactérias existentes no meio ambiente (Stover et al., 2000). A P. aeruginosa 
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representa actualmente uma fonte significativa de bacteriemia em vítimas de queimaduras, 

infecções do tracto urinário em pacientes cateterizados, e de pneumonias de fonte hospitalar 

em pacientes que utilizam máquinas respiratórias (Bodey et al., 1983). Esta bactéria é 

igualmente causa predominante de morbidez e mortalidade em pacientes com fibrose 

quística, cuja anormalidade do epitélio das vias aéreas permite que ocorra a colonização a 

longo prazo dos pulmões por parte desta. Estas infecções são impossíveis de erradicar, em 

parte devido à resistência natural da P. aeruginosa a antibióticos, que em último caso 

conduz a falência pulmonar e consequentemente à morte (Stover et al., 2000).     

 

Dentro das três estirpes de bactérias gram-positivas: 

Listeria monocytogenes Pirie – esta bactéria é móvel, não formadora de esporos e 

pode crescer numa larga escala de temperaturas, incluindo temperaturas de refrigeração. A 

L. monocytogenes causa septicémia, meningites e meningoencefalites em adultos com o 

sistema imunitário comprometido, além de abortos e nados-mortos em mulheres grávidas 

(Graves e Swaminathan, 2001). Estima-se que a cada ano ocorram 2500 infecções 

provocadas por esta bactéria nos Estados Unidos da América (Mead et al.,1999). A maioria 

das listerioses têm origem alimentar (Graves e Swaminathan, 2001).  

Bacillus subtilis Cohn – é uma rizobactéria benéfica ubíqua nos solos, que pode 

promover o crescimento de plantas, protegê-las contra ataques de fungos patogénicos (Bais 

et al., 2004), e desempenhar um papel na degradação de polímeros orgânicos no solo 

(Emmert e Handelsman, 1999). Entre os primeiros agentes de bio-controlo utilizados com 

sucesso contra insectos e patogénicos encontram-se membros do género Bacillus (Powell e 

Jutsum, 1993). Estirpes comerciais de B. subtilis têm sido colocadas no mercado como 

agentes de bio-controlo contra doenças fúngicas de culturas vegetais (Emmert e 

Handelsman,1999).  

Staphylococcus aureus Rosenbach – esta bactéria é um coccus imóvel que cresce 

quer em condições aeróbias quer em condições anaeróbias (bactéria anaeróbia facultativa). 

Os seus principais habitats constituem as membranas nasais e a pele de animais de sangue 

quente, nos quais causa uma variedade de infecções, desde moderadas, tais como 

infecções de pele e intoxicações alimentares, até infecções que podem ameaçar a própria 

vida, como pneumonia, sepsia, osteomielite, e endocardite infecciosa (Kuroda et al., 2001). 

Esta bactéria produz diversas toxinas e é altamente eficiente em ultrapassar a efectividade 

de antibióticos (Kuroda et al., 2001).  

 

http://www.plantphysiol.org.sci-hub.org/content/134/1/307.full#ref-14
http://www.plantphysiol.org.sci-hub.org/content/134/1/307.full#ref-40
http://www.plantphysiol.org.sci-hub.org/content/134/1/307.full#ref-40
http://www.plantphysiol.org.sci-hub.org/content/134/1/307.full#ref-14
http://www.plantphysiol.org.sci-hub.org/content/134/1/307.full#ref-14
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Fungos: 

Dentro das três estirpes de leveduras (fungos não filamentosos): 

 

Candida albicans Berkhout e Candida tropicalis Berkhout – as espécies do género 

Candida são comensais endógenos dos tractos gastrointestinal e urogenital de indivíduos 

saudáveis (Bizerra et al., 2008). Contudo, estas leveduras são patogénicos oportunistas, e 

como tal, podem causar um espectro diversificado de doenças, desde candidíase da 

mucosa a infecções disseminadas que causam risco de vida, principalmente em 

hospedeiros imunocomprometidos (Soll, 2002). As infecções fúngicas em humanos têm sido 

principalmente atribuídas à Candida albicans que tem sido vista como o agente causal mais 

comum deste tipo de infecções. Existem, no entanto, outras espécies do género Candida 

que se têm tornado uma causa significativa de infecção, particularmente em infecções 

invasivas causadas por Cândidas, sendo a população de risco constituída por pacientes 

com cancro e transplantados tratados com drogas imunossupressoras (Bizerra et al., 2008). 

Em algumas regiões do mundo, a Candida tropicalis tem surgido como o segundo ou 

terceiro agente mais comum de candidemia principalmente em pacientes oncológicos 

(Kontoyiannis et al., 2001). Embora, a C. tropicalis seja menos prevalente que a C. albicans, 

continua a representar uma importante causa de infecções humanas especialmente devido 

à elevada mortalidade de pacientes (Costa et al., 2000). Além do anteriormente referido, 

acresce-se a preocupação do crescente aparecimento de isolados menos susceptiveis a 

tratamento com fungicidas possuindo grupos azol (Hajjeh et al., 2004).   

 

Zygosaccharomyces bailii Barnett et al. – esta levedura é bastante conhecida pela sua 

capacidade em deteriorar alimentos. Exemplos de alimentos que são contaminados por esta 

levedura são: maionese, pickles, maçapão, concentrados de frutas, bebidas refrigerantes, 

vinhos, e diversos outros alimentos (Thomas e Davenport, 1985). Esta levedura tornou-se 

problemática devido à sua excepcional tolerância a tratamentos alimentares tais como, os 

conservantes, elevadas quantidades de açúcar, baixa acidez e pasteurização. Além da 

consequência directa provocada pelo crescimento da Z. bailii que é a deterioração dos 

alimentos, esta levedura consegue modificar-lhes a textura e a composição de tal maneira 

que estes poderão ser mais rapidamente colonizados por outros micróbios deteriorantes 

(Thomas e Davenport, 1985). Ao mesmo tempo, contaminação grosseira de equipamentos 

com microrganismos que sintetizam Vitamina B (ex.: Hansenula anomala) pode providenciar 

um suprimento deste nutriente para o subsequente crescimento da Z. bailii (Thomas e 

Davenport, 1985). 
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Botrytis cinerea Pers. – escolheu-se igualmente este fungo filamentoso para o estudo 

do poder antifúngico do figo. Discriminam-se, seguidamente, as principais razões que 

conduziram à sua escolha. 

B. cinerea é responsável pela doença designada por podridão cinzenta numa gama 

ampla de vegetais e frutos. Nos figos frescos representa uma das principais doenças pós-

colheita que afecta o seu tempo de armazenamento e período de shelf-life (Karabulut et al., 

2009).O principal problema associado à infeção de frutos com B. cinerea é o 

desenvolvimento de apodrecimento pós-colheita após 5 a 7 dias de transporte em camiões 

de refrigeração. Nos frutos colhidos após chuvas intensas, as perdas chegam a ser da 

ordem dos 30 a 50% (Karabulut et al., 2009). A região dos figos mais sensível a 

apodrecimento por fungos é o ostíolo, uma abertura natural dos frutos. É de evitar qualquer 

manuseamento baseado na utilização de água após a colheita, pois aquela poderá 

permanecer sob a forma de água livre no ostíolo, podendo induzir a germinação de esporos 

patogénicos, maioritariamente por contaminação no estágio pré-colheita e 

subsequentemente causar perdas significativas durante o período pós-colheita (Karabulut et 

al., 2009). Existem diversos tratamentos possíveis, nomeadamente a lavagem dos frutos 

com uma solução aquosa de dióxido de cloro (ClO2) (FDA, 1998; Karabulut et al., 2009). 

A bibliografia disponível revela poder inibitório sobre B. cinerea por parte de extractos de 

plantas sob a forma de óleos essenciais. Por exemplo, os autores Daferera et al. (2003) 

descobriram que os óleos essenciais de plantas aromáticas, no caso orégãos (Origanum 

vulgare L.), tomilho (Thymus vulgaris L.) e do género Dictamnus, possuem forte capacidade 

inibitória do crescimento do micélio de B. cinerea, seguidos pelo óleo de manjerona 

(Origanum majorana L.), sendo esta inibição dependente da dose. Desta forma, o 

crescimento do micélio de B. cinerea foi totalmente inibido pelos óleos destas plantas numa 

concentração entre os 150 e os 300 mg/mL. No entanto, o crescimento radial deste fungo 

apenas foi totalmente inibido pelos óleos de lavanda (Lavandula angustifólia Mill.) e de 

alecrim (Rosmarinus officinalis L.) a concentrações bem mais elevadas, e.g. 1000 mg/mL. 

Outro estudo realizado demonstrou que o extracto etanólico de uma planta chinesa (Coptis 

chinensis Franch.) era 100% efectivo na inibição do fungo Monilinia fructicola e 74,4% na 

inibição de B. cinerea, apresentando um valor de EC50 (concentração efectiva capaz de inibir 

50% do crescimento) de 0,91mg/mL e 14,09 mg/mL, respectivamente (Hou et al., 2010). Os 

autores Hammami et al. (2011) estudaram o poder antifúngico do óleo essencial proveniente 

de flores de violeta comum (Viola odorata L.), bem como do seu extracto metanólico, sobre 

o fungo B. cinerea. Os resultados revelaram um forte poder inibidor por parte do óleo 

essencial da referida planta contra o fungo testado, com uma concentração mínima inibitória 

(MIC) de apenas 6,25 μL/mL e provocando uma zona média de inibição de 68 mm (em três 

placas). Por outro lado, o extracto metanólico obtido a partir dos tecidos de flores da mesma 
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planta (e não do óleo essencial) não apresentou qualquer tipo de actividade fungicida. Os 

principais compostos voláteis presentes no óleo essencial desta planta e provavelmente 

responsáveis pelo seu poder antifúngico são fenilbutanona, linalool, álcool benzílico, α-

cadinol, globulol e viridiflorol. Foi publicado um estudo sobre o poder antifúngico de 345 

extractos de plantas e de 49 óleos essenciais contra B. cinerea (Wilson et al., 1997). Apenas 

13 dos 345 extractos estudados demonstraram níveis elevados de actividade fungicida 

(3,8%), enquanto 4 dos 49 óleos essenciais apresentaram a maior capacidade antifúngica 

(8,2%). Estes quatro óleos provieram das seguintes plantas: C. martinii, tomilho vermelho 

(Thymus zygis L.), folha de canela (Cinnamomum zeylanicum J.Presl) e botões de cravo-da-

Índia (Eugenia caryophyllata Thunb.). Os autores revelaram ainda, como constituintes mais 

frequentes dos óleos essenciais que demonstraram uma actividade antifúngica mais 

elevada, os seguintes compostos isoprénicos: D-limoneno, cineol, β-mirceno, α-pineno, β-

pineno, e cânfora (Wilson et al., 1997). Um estudo curioso testou o poder antifúngico de 

diversos compostos fenólicos (com poder antioxidante) presentes em morangos contra B. 

cinerea isolada de morangos (Fragaria x ananassa Duch) infectados por este fungo, tendo 

demonstrado que todos estes compostos apresentaram inibições na progressão do fungo, 

mas em diferentes estágios de desenvolvimento do mesmo, associando este feito ao seu 

poder antioxidante (Tao et al., 2010). 

Figos presentes na figueira, antes da sua colheita, apresentam ausência visível de B. 

cinerea ou de qualquer outro fungo, mesmo após terem sido parcialmente danificados por 

pássaros e, como tal, possuírem a polpa doce exposta ao ar (observações in loco) (Figura 

1). 

Por todas as razões acima assinaladas, seria do maior interesse a descoberta de 

compostos com poder antimicrobiano de origem natural presentes no figo.  

 

 

Figura 1 – Figueira (F. carica) apresentando um figo danificado por pássaros expondo a sua polpa 

doce ao ar. (Fonte: http://www.theitaliangardenproject.com/finally-figs.html).  

 

http://www.theitaliangardenproject.com/finally-figs.html
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2.2 Materiais e Métodos 

  

2.2.1 Material vegetal e microbiano 

Foram utilizados como agentes com potencial antimicrobiano figos brancos e figos 

tintos, maduros, colhidos de figueiras (Ficus carica L.) de uma quinta local. Os figos foram 

recepcionados no Instituto Superior de Agronomia (ISA) no dia 25 de Setembro de 2012. 

A actividade antimicrobiana dos figos foi testada em diferentes microrganismos 

pertencentes à colecção do Instituto Superior de Agronomia (ISA). Para o estudo 

antibacteriano utilizaram-se três espécies de bactérias gram-negativas (Escherichia coli T. 

Escherich (ISA 3965), Salmonella typhimurium Le Minor & Popoff (ISA 3969) e 

Pseudomonas aeruginosa Schroeter (ISA 4204)) e três espécies de bactérias gram-

positivas (Listeria monocytogenes Pirie (ISA 3992), Bacillus subtilis Cohn (ISA 4050) e 

Staphylococcus aureus Rosenbach (ISA 3015)). Para o estudo antifúngico escolheram-

se, dentro dos fungos não filamentosos, três espécies de leveduras (Candida albicans 

Berkhout (ISA 2289), Candida tropicalis Berkhout (ISA 1359) e Zygosaccharomyces 

bailii Barnett et al. (ISA 1307)). Foi igualmente utilizado um fungo filamentoso, Botrytis 

cinerea Pers., pertencente à colecção da empresa CEV – BIOTECNOLOGIA DAS 

PLANTAS, SA), isolado do tomateiro (CEV 6).   

 

2.2.2 Preparação dos extractos de figo 

 

2.2.2.1 Separação das diferentes partes do fruto 

Imediatamente após a sua recepção, os figos foram conservados a –80 ºC até à sua 

utilização. Retiraram-se sete figos de cada variedade, dividindo-se em figos tintos e figos 

brancos. Estes foram pesados por variedade, antes de descongelar e após descongelação. 

Com o intuito de se estudar a actividade biológica das diferentes partes do fruto, separou-se 

cada figo em duas partes, pele (epicarpo) e polpa (sícone) mais as respectivas sementes 

(aquénios – frutos verdadeiros) (estas últimas não são passíveis de separação da polpa, tal 

como descrito por Pande e Akoh, 2010). Por comodidade de linguagem, serão utilizados 

nesta tese os termos correntes destas duas partes dos figos em substituição aos termos 

científicos. A parte do fruto correspondente à polpa mais sementes será designada de agora 

em diante por polpa. Para melhorar a separação entre as duas partes do fruto, efectuou-se 

uma ligeira descongelação que consistiu em passar os frutos por água corrente e colocá-los 

alguns minutos na câmara fria (4 ºC). A separação em pele e polpa foi realizada dentro de 

câmara frigorífica, recorrendo-se a um bisturi. A maioria do tecido branco do fruto foi 

separada na fracção das peles.  
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2.2.2.2 Extracção de classes distintas de compostos nas diferentes partes do fruto 

 

Efectuaram-se dois tipos de extracções diferentes: 

1. Extracção aquosa – Fracção hidrofílica 

2. Extracção de compostos com diferentes polaridades – Fracção hidrofóbica   

 

1. Para a extracção aquosa, macerou-se cada parte do figo, separada anteriormente, 

utilizando areia (Merck KGaA, Alemanha). O produto da maceração foi colocado em 

homogeneização com tampão Tris-HCl 1 M, pH 8,0 (CALBIOCHEM - Merck, E.U.A.), numa 

proporção de 1:2 (g de amostra/mL de tampão). A mistura permaneceu em agitação durante 

10 min. 

Devido à textura gelatinosa que a amostra adquiriu pelo contacto com o referido 

tampão, filtrou-se primeiramente o extracto resultante por miracloth (CALBIOCHEM - Merck, 

E.U.A). Posteriormente, o extracto foi centrifugado (Beckman Coulter, Inc., modelo J2-

21M/E, rotor JA-25.50) a 17.600 g durante 15 min a 4 0C. Finalmente, obteve-se o extracto 

líquido (sobrenadante) filtrando-o através de um filtro WhatmanTM (retenção de partículas até 

11 µm). Este foi colocado a – 80 ºC até realização dos ensaios antimicrobianos. 

 

2. As duas partes selecionadas do fruto, foram maceradas e liofilizadas antes de se 

proceder à extracção de compostos com diferentes polaridades.  

Juntou-se a uma quantidade de massa de cada uma das partes uma quantidade de 

solvente num rácio de 1:5 (g de massa / mL de solvente) (Pande e Akoh, 2010). Utilizaram-

se como solventes, pela seguinte ordem crescente de polaridade: n-hexano, acetato de etilo 

e metanol (Aref et al., 2010). A amostra esteve em contacto com cada solvente durante 5 

min em permanente agitação. De seguida colocou-se a mistura no aparelho de ultra-sons 

durante 5 min. Por fim, houve uma nova agitação durante mais 5 min. Este procedimento foi 

repetido duas vezes para cada solvente, obtendo-se duas extracções por solvente. O 

extracto resultante (sobrenadante) foi então filtrado com papel de filtro WhatmanTM (retenção 

de partículas até 11 µm). Entre cada solvente o precipitado foi secado numa estufa 

(Schutzart DIN 40040-IP20- UL40, Memmert, Bélgica), a cerca de 60 0C, a fim de se 

remover o solvente anterior e se proceder à extracção seguinte (Figura 2). 

Para a obtenção dos compostos presentes nos diferentes extractos evaporaram-se 

os respectivos solventes. O n-hexano e o acetato de etilo foram evaporados utilizando uma 

placa de aquecimento (hotplate magnetic stirrer, modelo 34532 da Snijders, Bélgica); o 

metanol foi evaporado em banho seco (Thermomixer comfort da Eppendorf, Alemanha) a 
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uma temperatura de 60 0C. Após evaporação dos solventes os extractos foram pesados 

obtendo-se a massa de compostos extraída em cada porção do fruto e por cada solvente. 

Os diferentes extractos foram ressuspendidos numa solução de 10% (v/v) de 

dimetilsulfóxido (DMSO) (Merck, E.U.A.) numa proporção que permitisse efectuar os ensaios 

microbianos e na qual se pudesse maximizar a solubilidade dos extractos. Obteve-se, desta 

maneira, uma concentração definida de cada extracto. Quer a solução de DMSO, quer os 

extractos foram conservados a –20 ºC até realização dos ensaios microbianos (Aref et al., 

2010; Hammami et al., 2011). 

 

 

Figura 2 – Extracção de classes distintas de compostos nas diferentes partes do fruto. 

 

2.2.3. Determinação da actividade antimicrobiana 

 

2.2.3.1 Preparação do inóculo  

a) Bactérias e leveduras 

Todas as culturas se encontravam congeladas. Um dia antes da sua utilização (cerca 

de 24 h) as bactérias foram repicadas para placas com TSA-YE (Tryptone Soy Agar-Yeast 
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Extract). No caso das leveduras as mesmas foram repicadas com dois dias de antecedência 

à sua utilização para placas de GYP (Glucose Yeast extract & Peptone).  

O meio TSA-YE foi preparado da seguinte forma: pesaram-se 30 g/L de TSB 

(Trypticase Soy Broth) (Biokar diagnostics,França), 6 g/L de extracto de levedura (Biokar 

diagnostics, França) e 20 g/L de Agar-Agar (Iberagar, Portugal), juntou-se água 

desmineralizada e autoclavou-se no próprio dia. 

O meio GYP/Wickerham foi preparado da seguinte forma: foram pesados 5 g/L de 

extracto de levedura (Biokar diagnostics,França), 5 g/L de peptona (Biokar diagnostics, 

França) e 20 g/L de glucose (Copam, Portugal). Posteriormente juntou-se a respectiva água 

desmineralizada e autoclavou-se no próprio dia. 

Com uma ansa retirou-se uma quantidade de biomassa de cada microrganismo e 

colocou-se num volume de 3 mL de solução salina 0,9% (m/v) (NaCl, Panreac Quimica SAL, 

Espanha). Após homogeneização da suspensão de células, retirou-se 1 mL para uma 

cuvete e leu-se a respectiva Densidade Óptica (DO) a 550 nm, no caso das bactérias, e a 

640 nm para as leveduras recorrendo a um espectrofotómetro (Boeco S-20, Alemanha).  

Segundo as normas de referência do NCCLS (National Committee on Clinical 

Laboratory Standards, actual CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) (esta nova 

designação entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2005), para a determinação da actividade 

antimicrobiana em bactérias (NCCLS M31-A2, 2002), o inóculo deverá ter uma 

concentração de células de 1x108 UFC (Unidades Formadoras de Colónias)/mL, que 

corresponde a uma DO a 550 nm de cerca de 0,15. No entanto, como este valor depende da 

espécie de microrganismo considerada, deverá ser determinada, para cada caso, qual o 

valor de DO a 550 nm que corresponde a essa concentração, por forma a uniformizar os 

inóculos. Neste trabalho, dada a limitação de tempo, foi feita apenas a determinação da 

concentração de células numa suspensão com uma DO a 550 nm de 0,15 (por 

plaqueamento em meio TSA e posterior contagem), fazendo-se um ajuste directo no final, 

por forma a garantir uma concentração aproximada de 1x108 UFC/mL. 

No caso das leveduras, as normas de referência (NCCLS M27-A, 1997) recomendam a 

utilização de um inóculo com 1x106 UFC/mL, que corresponde a uma DO a 640 nm de cerca 

de 0,05. Dada a variabilidade inerente a cada espécie, foi também confirmada a 

concentração de células presente numa suspensão com uma DO a 640 nm de 0,05 (por 

plaqueamento em meio SDA (Sabouraud Dextrose Agar) e posterior contagem) e fez-se, 

também, um ajuste directo no final por forma a garantir uma concentração aproximada de 

1x106 UFC/mL. 

O meio de SDA foi preparado da seguinte forma: pesaram-se 10 g/L de extracto de 

carne (Biokar diagnostics,França), 35 g/L de glucose (Copam, Portugal) aos quais se juntou 
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água desmineralizada e 20 g/L de Agar-Agar (Iberagar, Portugal), autoclavando-se no 

próprio dia. 

Para a preparação dos inóculos finais, foi feita uma diluição de cada uma das 

suspensões de células acima referidas, de acordo com o procedimento descrito nas 

respectivas normas. No caso das bactérias, a diluição foi de 1:100 em meio Mueller-Hinton 

(Biokar diagnostics, França) de concentração dupla – concentração final do inóculo de 1x106 

UFC/mL (NCCLS M31-A2, 2002). No caso das leveduras, a diluição foi de 1:1000 em meio 

GYP de concentração dupla – concentração final do inóculo de 1x103 UFC/mL (NCCLS 

M27-A,1997). 

O meio Mueller-Hinton (MHB – Mueller-Hinton Broth) é composto por 17,5 g/L de 

hidrolisado ácido de caseína, 2 g/L de infusão de carne e por 1,5 g/L de amido solúvel. Este 

meio é usualmente preparado numa concentração de 21 g/L. No caso do presente trabalho, 

foi preparado em concentração dupla (42 g/L), tal como acima referido.  

 

(b) Botrytis cinerea Pers. 

Este fungo foi crescido em placas de Petri com meio PDA (Potato Dextrose Agar - BD 

Difco™, E.U.A.) durante 5 a 7 dias a 25 ºC, de maneira a obter-se a esporulação necessária 

para a realização do ensaio (Hammami, et al., 2011).  

O meio PDA é composto por 4 g/L de amido de batata e 20 g/L de dextrose. A sua 

preparação consiste em juntar 24 g do preparado a 1 L de água desmineralizada, 

autoclavando-se no próprio dia. 

Para remoção dos esporos, espalhou-se 8 mL de solução salina 0,9% (m/v) com 0,05% 

(v/v) de Tween 80 (Sigma-Aldrich, Inc., E.U.A.) e usou-se um espalhador em forma de L 

para garantir a passagem dos esporos para a solução. A concentração da suspensão de 

esporos foi determinada por contagem em câmara de Neubauer (BRAND W-Germany, 

Alemanha) e posteriormente aferida (por diluição) a uma concentração de 106 esporos/mL 

de solução salina (Hammami, et al., 2011). Esta suspensão de esporos foi utilizada no 

próprio dia para realização dos ensaios.  

 

2.2.3.2 Determinação da concentração mínima inibitória (MICs) - Bactérias e 

leveduras 

Para determinar as MICs (Minimal Inhibition Concentration), ou seja, as concentrações 

mínimas inibitórias dos extractos das diferentes partes dos figos sobre determinados 

microrganismos, efectuou-se uma técnica de diluição seriada utilizando microplacas estéreis 

de 96 poços (em forma de U) (NCCLS M27-A, 1997; Aref, et al., 2010).  
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O procedimento de preparação das microplacas está descrito na Figura 3 e baseia-se 

num esquema de diluições de 1:2 ao longo de cada linha (de A a H) (Aref et al., 2010). Para 

tal, colocou-se no 1º poço de cada linha (coluna 1) 200 µL de extracto ou solvente. Aos 

restantes poços da microplaca (da coluna 2 à coluna 12) foram adicionados 100 µL de água 

Milli-Q estéril. A diluição dos extractos e controlos ao longo da microplaca foi realizada 

pipetando 100 µL dos poços da primeira coluna para a segunda, desta para a terceira e 

assim sucessivamente (diluição de 1:2 da coluna 1 à coluna 12). O inóculo (100 µL/poço) foi 

então colocado na microplaca começando pela última coluna (extracto mais diluído) e 

terminando na primeira (extracto mais concentrado). 

Foi efectuada uma placa controlo para avaliar possíveis fontes de contaminação (Figura 

4). 

As microplacas foram incubadas a 37 ºC durante 24 h (Aref et al., 2010) para as 

bactérias e durante 48 h a 37 ºC para as leveduras (Schmourlo et al., 2005; Hou et al., 

2010). 

Os resultados foram observados qualitativamente mediante a presença ou ausência de 

crescimento visível (NCCLS M27-A, 1997). O valor de MIC foi determinado como a 

concentração mínima de extracto que inibiu por completo o crescimento visível do 

microrganismo, tendo como controlo a concentração mínima inibitória do solvente (DMSO 

ou Tris-HCl, consoante o tipo de extracção). Esta análise está de acordo com a seguinte 

definição de MIC: “A MIC é a concentração mais baixa de um agente antimicrobiano que 

inibe completamente o crescimento visível a olho nu de um microrganismo.” (NCCLS M31-

A2, 2002).                                                                             

 
 

 

 

 

                 

Figura 3 – Exemplo do preenchimento de uma microplaca para determinação de MICs. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1 

12 

100 µL inóculo 

200 µL 

extracto (ex.: 

hexano polpa 

tinta) 

200 µL 

extracto (ex.: 

hexano polpa 

branca) 

200 µL Sol. 

10% DMSO 

100 µL H2O Milli-Q estéril 



68 

 

 

 

 

 

 
 

                         Figura 4 – Exemplo do preenchimento de uma microplaca controlo. 

 

2.2.3.3 Determinação de actividade antifúngica (diâmetro dos halos de inibição, em 

mm) – Botrytis cinerea Pers. 

Para realização do ensaio de actividade antifúngica foram preparadas placas com meio 

sólido utilizando PDB (Potato Dextrose Broth - BD Difco™, E.U.A.) e 0,6% (m/v) de agar-

agar. Após preparação habitual do meio seguindo as instruções do fabricante, acertou-se o 

seu pH para 7,5 à temperatura ambiente e adicionou-se uma percentagem de 0,6% (m/v) de 

agar ao meio. O ensaio consistiu no espalhamento de 100 µL do inóculo (Hou et al., 2010; 

Hammami et al., 2011) anteriormente preparado (suspensão com 1x106 esporos/mL), 

utilizando um espalhador em L, nas placas. De seguida efectuou-se um furo no centro de 

cada placa e colocou-se 20 µL de cada extracto (placas teste), repetindo-se o procedimento 

para o respectivo controlo (placas controlo). Todos os ensaios foram efectuados em 

triplicado (Figura F, em anexo). As placas foram colocadas a incubar a 25 ºC em total 

escuridão durante 4 dias (Daferera et al., 2003). Após este período procedeu-se à medição 

do diâmetro dos halos de inibição, representando a média dos triplicados em mm (I). 
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2.3 Resultados e Discussão 

 

2.3.1 Concentrações iniciais dos extractos de figo (Fracção hidrofóbica – peso 

seco em volume de solvente; Fracção hidrofílica – peso fresco em volume de 

solvente)  

Usando diferentes solventes, foram preparados extractos da polpa (sícone) mais 

sementes (aquénios – frutos verdadeiros) e da pele (epicarpo) de figos brancos e tintos. Por 

comodidade de linguagem, serão utilizados nesta tese os termos correntes destas duas 

partes dos figos em substituição aos termos científicos. A parte do fruto correspondente à 

polpa mais sementes será designada de agora em diante por polpa. Na Tabela 1 

apresentam-se as concentrações obtidas para cada extracto após as respectivas 

extracções, fracção hidrofóbica e fracção hidrofílica e, no caso da primeira, após 

ressuspensão dos mesmos na solução de 10% (v/v) de DMSO. As concentrações dos 

extractos de hexano e de acetato de etilo derivam exactamente da massa obtida após 

evaporação dos respectivos solventes. Devido à sua textura, estes solutos aderem ao 

recipiente onde foram colocados antes da evaporação. Para o extracto de metanol optou-se 

por retirar uma quantidade de massa razoável para realizar o ensaio, não só pela sua 

textura mas também porque este permite obter maior quantidade de constituintes do figo. A 

fracção hidrofílica possui a mesma concentração para as diferentes partes do figo uma vez 

que se retirou a mesma quantidade de massa fresca de cada porção aquando da extracção 

no solvente Tris-HCl. 
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Tabela 1 - Concentrações dos extractos preparados 

 Extracto  
Concentração de extracto inicial obtida 

(mg/mL) 

Polpa tinta 

Hexano1 168 

Acetato de etilo1 176 

Metanol1 640 

Tris-HCl2 483 

Pele tinta 

Hexano1  535 

Acetato de etilo1  325 

Metanol1 498 

Tris-HCl2 483 

Polpa branca 

Hexano1  299 

Acetato de etilo1  199 

Metanol1 620 

Tris-HCl2 483 

Pele branca 

Hexano1  388 

Acetato de etilo1  272 

Metanol1 485 

Tris -HCl2 483 
 

1Fracção hidrofóbica (peso seco (mg) /solvente (10% (v/v) DMSO) (mL)). 2Fracção hidrofílica (peso fresco (mg) 

/solvente Tris-HCl (mL)). 

 

2.3.2 Determinação da actividade antimicrobiana 

 

2.3.2.1 Determinação da concentração mínima inibitória (MIC) – Método de 

diluição em microplacas – Bactérias e leveduras 

Este método permitiu determinar, para cada extracto obtido a partir de cada parte dos 

figos, as concentrações mínimas que inibem o crescimento dos diferentes microrganismos 

testados. Os resultados são apresentados nas Tabelas 2, 3 e 4.  

O valor da MIC foi determinado como a concentração mínima de extracto que inibiu por 

completo o crescimento visível do microrganismo, tendo como controlo a concentração 

mínima inibitória do solvente – DMSO ou Tris-HCl – consoante a natureza do solvente 

utilizado na respectiva ressuspensão/extracção.  
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Fracção Hidrofóbica 

 

Tabela 2 - Concentração mínima inibitória (MIC), em mg peso seco/mL solvente, dos extractos 

do figo tinto - Fracção hidrofóbica 

Microrganismos 

MIC (mg/mL) 

Polpa tinta Pele tinta 

HEX EtOAc MeOH HEX EtOAc MeOH 

Bactérias 
gram-

negativas  

Escherichia coli  42 11 10 33 163 8 

Salmonella typhimurium  - - - 268 - - 

Pseudomonas aeruginosa  - - - - - - 

Bactérias 
gram-

positivas  

Listeria monocytogenes - 22 - 134 - - 

Bacillus subtilis  - - - - - - 

Staphylococcus aureus  84 3 160 134 41 125 

Leveduras 

Candida tropicalis  - - - - 163 - 

Candida albicans - - - - - - 

Zygosaccharomyces bailii 1 - - 33 10 - 
 

 

 

HEX – Extracto de hexano; EtOAc – Extracto de acetato de etilo; MeOH – Extracto de metanol. 

(-) Sem actividade inibitória. 

 
 

Tabela 3 - Concentração mínima inibitória (MIC), em mg peso seco/mL solvente, dos extractos 

do figo branco - Fracção hidrofóbica 

Microrganismos 

MIC (mg/mL) 

Polpa branca Pele branca 

HEX EtOAc MeOH HEX EtOAc MeOH 

Bactérias 
gram-

negativas  

Escherichia coli  149 99 19 12 17 15 

Salmonella typhimurium  - - - - - - 

Pseudomonas aeruginosa  37 - - - - - 

Bactérias 
gram-

positivas  

Listeria monocytogenes - - - - - - 

Bacillus subtilis  - - - - - - 

Staphylococcus aureus  149 99 310 97 34 243 

Leveduras 

Candida tropicalis  - - - - - - 

Candida albicans - - - - - - 

Zygosaccharomyces bailii - 3 - - 34 - 

HEX – Extracto de hexano; EtOAc – Extracto de acetato de etilo; MeOH – Extracto de metanol. 

(-) Sem actividade inibitória. 
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No que diz respeito à fracção hidrofóbica, da polpa do figo tinto, a extracção com hexano 

foi aquela que apresentou a MIC mais baixa (1 mg/mL) referente à levedura 

Zygosaccharomyces bailii, sendo, por isso, o extracto com a maior capacidade de inibição 

para esta levedura. A extracção da polpa tinta com o acetato de etilo apresentou a segunda 

MIC mais baixa, no caso das bactérias (3 mg/mL), correspondente à bactéria gram-positiva 

Staphylococcus aureus, sendo igualmente o extracto com a maior capacidade de inibição 

desta bactéria. Ambos os extractos, em hexano e em acetato de etilo afectam, no total das 

duas variedades de figos, a mesma quantidade de microrganismos, embora variem em 

algumas das espécies afectadas.  

Os extractos da polpa de figo tinto são, em termos de poder inibitório, os mais fortes, 

apresentando por isso os valores de MIC mais baixos. Tal está de acordo com o referido 

pelos autores Basile et al. (1997), que referem que a actividade antibacteriana dos extractos 

provenientes do fruto goiaba se encontrava principalmente nas sementes, seguida pelo fruto 

e depois pelas suas partes vegetativas (Weston, 2010). De facto, nos extractos estudados 

nesta tese, a porção das sementes está incluída na polpa do figo.   

No geral, os extractos que apresentaram maior actividade inibitória foram o hexónico da 

pele tinta seguido do extracto de acetato de etilo da mesma fracção do figo. Estes 

resultados são semelhantes aos obtidos pelos autores Aref et al. (2010), que referem que, 

no compto geral, a extracção do látex de figos imaturos com acetato de etilo originou o 

extracto mais competente em termos antibacterianos e antifúngicos.  

O extracto hexónico da pele tinta foi mesmo o único extracto capaz de inibir o 

crescimento da bactéria gram-negativa Salmonella typhimurium (268 mg/mL). Já a fracção 

de acetato de etilo da mesma parte do figo foi o único extracto capaz de inibir o crescimento 

da levedura Candida tropicalis (163 mg/mL). Apesar destas MICs elevadas, estes extractos 

deverão ser alvo de estudos no futuro. 

O metanólico foi o extracto que apresentou menor actividade antimicrobiana, pois foi 

aquele que inibiu menor número de microrganismos, sendo estes exactamente os mesmos 

para as diferentes partes das duas variedades de figos (a bactéria gram-negativa 

Escherichia coli e a bactéria gram-positiva S. aureus).  

O extracto metanólico da pele tinta foi aquele que exibiu a sua MIC mais baixa, apenas 8 

mg/mL, correspondente a E. coli, sendo também o extracto com maior capacidade de 

inibição desta bactéria. Este resultado está de acordo com a bibliografia, que refere o poder 

antimicrobiano de óleos essenciais do fruto goiaba (Weston, 2010), dando o exemplo de um 

grupo de autores que encontrou uma elevada actividade antimicrobiana, in vitro, por parte 

de extracto de acetona e metanol provenientes da pele deste fruto sobre a bactéria E. coli 

(Motohashi et al., 2000). Os autores Jeong et al. (2009) revelaram uma actividade 

antibacteriana do extracto metanólico de folhas de figueira. Por outro lado, O extracto 
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metanólico da polpa branca exibiu a sua maior MIC (310 mg/mL), para S. aureus. De todos 

os extractos, o metanólico da polpa branca foi aquele com o valor de MIC mais elevado.  

O maior poder antibacteriano do extracto metanólico proveniente do figo tinto, sobretudo 

da sua pele, poderá ter origem nos seus compostos fenólicos com capacidade antioxidante, 

sobretudo nas antocianinas. De facto, Daferera et al. (2003) associaram o elevado poder 

antibacteriano de óleos essenciais de diversas plantas aromáticas aos principais compostos 

fenólicos constituintes desses óleos. Uma justificação para actividade antibacteriana 

relativamente maior do extracto metanólico verificada no figo tinto (face ao figo branco) e na 

pele (face à polpa) poderá estar na observação de que variedades de figo mais escuras são 

mais ricas em compostos fenólicos apresentando a pele um maior poder antioxidante do que 

a polpa (Solomon et al., 2006). 

De uma maneira geral, há uma grande variabilidade nas actividades antimicrobianas 

detectadas para as diferentes fracções dos vários extractos. Por exemplo, um determinado 

microrganismo pode ser afectado de forma diferencial por extractos diferentes (ex.: S. 

aureus apresenta um valor de MIC de 3 mg/mL referente ao extracto de acetato de etilo da 

polpa tinta e uma MIC de 160 mg/mL referente ao metanólico da mesma fracção). Por outro 

lado, o mesmo extracto pode apresentar um valor de MIC igual, ou seja pode possuir a 

mesma capacidade para inibir dois microrganismos diferentes. Estas observações foram 

igualmente visualizadas pelos autores Aref et al. (2010). Por exemplo, o extracto hexónico 

da pele tinta possui o mesmo valor de MIC (134 mg/mL) para duas bactérias diferentes 

(Listeria monocytogenes e S. aureus) e embora estas sejam ambas gram-positivas, este 

facto é igualmente observável para bactérias de grupos diferentes, como é o caso do 

extracto de acetato de etilo da polpa branca, que possui uma MIC de 99 mg/mL para ambas 

as bactérias (S. aureus – gram-positiva e E. coli – gram-negativa). Ainda neste exemplo, o 

extracto de acetato de etilo da pele branca possui um mesmo valor de MIC (34 mg/mL), quer 

para a levedura Z. bailii, quer para a bactéria S. aureus (portanto, pertencentes a reinos 

diferentes).  

Nenhum dos extractos foi capaz de inibir todos os microrganismos em estudo. 

Os microrganismos mais resistentes foram, por ordem decrescente de bioactividade: 

i)    Bacillus subtilis, não foi inibido por qualquer dos extractos em estudo.  

 

ii) Candida albicans, também não foi inibida por nenhum dos extractos. No caso de Aref et 

al. (2010), este microrganismo foi totalmente inibido (100%) pelos extractos metanólico e 

de acetato de etilo (ambos com duas concentrações, 0,750 mg/mL e 0,500 mg/mL) e teve 

25% de inibição pelo extracto hexónico (nas mesmas concentrações). Um outro estudo 
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revelou uma elevada inibição do crescimento desta levedura por parte dos extractos de 

acetona e metanol provenientes da pele de goiaba (Motohashi et al., 2000). 

iii) Candida tropicalis, S. typhimurium e Pseudomonas aeruginosa foram inibidos por um 

único extracto cada: o extracto de acetato de etilo da pele tinta; o hexónico da pele tinta e 

o hexónico da polpa branca, respectivamente. Para P. aeruginosa, a bibliografia refere 

igualmente uma inibição pelo extracto hexónico com uma MIC de 5 mg/mL (Aref et al., 

2010) contra a de 37 mg/mL obtida nesta tese. Estas diferenças de valores são 

obviamente explicadas pela diferente matéria-prima a partir da qual o extracto foi obtido e 

pelas diferenças nos métodos de extracção e de análise praticados. Apesar do valor de 

MIC determinado para esta bactéria ser um pouco elevado, o extracto hexónico da polpa 

de figo branco deverá ser explorado como agente antibacteriano natural no controlo da 

mesma.  

 

iv) L. monocytogenes, inibida por apenas dois extractos: o hexónico da pele tinta (134 

mg/mL) e o de acetado de etilo da polpa tinta (22 mg/mL), facto a ser explorado no futuro. 

Isto demonstra, mais uma vez, a capacidade inibitória destes extractos e do figo tinto.  

 

S. aureus e E. coli foram os únicos microrganismos testados que foram inibidos por todos 

os extractos em estudos. Estes resultados corroboram, uma vez mais, a informação que se 

encontra disponível na literatura. No entanto, os extractos hexónico e metanólico são 

referidos como os mais activos sobre estes microrganismos (MICs de ambos os extractos 

com o valor de 0,66 mg/mL para S. aureus e com o valor de 1,25 mg/mL para E. coli), só 

depois seguidos pelo extracto de acetato de etilo (2,50 mg/mL e 5,00 mg/mL, 

respectivamente) (Aref et al., 2010). Os resultados obtidos neste trabalho, referentes a E. 

coli, estão em concordância com aquelas observações, mas apenas para os extractos 

provenientes das peles dos figos. No caso de S. aureus, observou-se precisamente o 

oposto, uma vez que foi o extracto preparado com acetato de etilo (para todas as fracções 

do figo) que possuiu um efeito inibitório maior. 

Os extractos hidrofóbicos são particularmente activos para E. coli e S. aureus, podendo 

ser alvo de estudos futuros, sobretudo ao nível das fracções que têm maior actividade 

inibitória: para E. coli, todas as fracções da pele e da polpa de ambos os figos, à excepção 

da fracção extraída com acetato de etilo da pele tinta e da fracção extraída com hexano da 

polpa branca; para S. aureus, as fracções extraídas com acetato de etilo de ambos os 

tecidos do figo tinto e da pele do figo branco.  

No compto geral, as diferenças de valores de MICs encontrados na bibliografia em 

relação aos obtidos nesta tese poderão indicar que os extractos em estudo possuem um 

baixo poder inibitório. No entanto, os valores obtidos não representam valores reais, uma 

vez que, além do procedimento de extracção não se encontrar optimizado, houve dificuldade 
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na ressuspensão dos extractos de hexano e acetato de etilo com o solvente DMSO, pelo 

que estes valores seriam provavelmente muito mais baixos se se tivesse conseguido obter 

uma ressuspensão total.  

Em suma, os extractos de hexano e de acetato de etilo foram os mais activos. O hexano 

é um solvente não polar e o acetato de etilo um solvente com polaridade média. Sabendo 

que cada um elui substâncias com igual polaridade à sua, é possível concluir que as 

substâncias com actividade antimicrobiana mais importantes nos figos analisados são 

apolares e/ou pouco polares. Neste sentido, poderemos estar a falar de β-carotenos, 

referidos por Pande e Akoh (2010) como estando presentes em ambas, pele e polpa de 

figos. Os mesmos autores referem, ainda, a existência de um elevado conteúdo em 

estigmasterol e β-sitosterol no extracto lipofílico de figos. De facto, um estudo realizado 

demonstrou capacidade antibacteriana de soluções compostas por estes dois fitoesteróis 

isolados, contra E. coli, S. aureus, P. aeruginosa e S. typhimurium (Woldeyes et al., 2012). 

 

Fracção hidrofílica  

Os resultados obtidos para esta fracção apresentam-se, na sua maioria, sob a forma 

qualitativa ((+) promoção de crescimento e (-) sem actividade inibitória), devido há existência 

ou ausência do crescimento, respectivamente, em todos os poços (Tabela 4). Tendo sempre 

como referência o controlo do solvente de extracção utilizado (Tris-HCl). 

 

Tabela 4 - Concentração mínima inibitória (MIC), em mg peso fresco/mL solvente, do extracto 

aquoso dos figos - Fracção hidrofílica 

Microrganismos 

Extractos 

Polpa tinta Pele tinta Polpa branca Pele branca 

Tris-HCl Tris-HCl Tris-HCl Tris-HCl 

Bactérias 
gram-

negativas  

Escherichia coli  + + - - 

Salmonella typhimurium  + + - - 

Pseudomonas aeruginosa  + + - - 

Bactérias 
gram-

positivas  

Listeria monocytogenes + + - - 

Bacillus subtilis  + + - + 

Staphylococcus aureus  + + - + 

Leveduras 

Candida tropicalis  + + + + 

Candida albicans + + + + 

Zygosaccharomyces bailii 121 242 15 8 

(-) Sem actividade inibitória; (+) Promoção do crescimento. 
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Relativamente à fracção hidrofílica, apenas foi encontrada bioactividade para a levedura 

Z. bailii, tendo sido o figo branco aquele com maior capacidade inibitória, especialmente na 

sua pele (8 mg/mL). Este resultado pode ser consequência de uma actividade antioxidante 

associada à elevada concentração em polifenóis totais presentes na pele de figo, medida 

através da capacidade que estes compostos apresentam em reduzir a concentração de 

espécies reactivas de oxigénio (ROS, do inglês Reactive oxygen species) e da sua 

capacidade redutora, tal como estudado no extracto hidrofílico da pele de figo por Pande e 

Akoh (2010). Também os autores Oliveira et al. (2009) referem um elevado conteúdo em 

compostos fenólicos (em especial flavonoides) na pele (em relação à polpa) de variedades 

de figos brancos, associando a sua maior capacidade antioxidante (medida como a 

capacidade em reduzir os radicais livres) a este conteúdo.  

 O resultado de inibição do crescimento desta levedura por parte da fracção hidrofílica 

parece ser bastante interessante, pois não se encontram referências relativas a este tipo de 

actividade em figos. De facto, a única bibliografia encontrada utilizando como material 

vegetal polpa e pele de figos brancos estudou apenas o potencial poder antibacteriano, não 

contemplando leveduras (Oliveira et al., 2009).  

Curiosamente os resultados demonstram uma actividade promotora do crescimento dos 

restantes microrganismos em estudo, em especial por parte do extracto aquoso do figo tinto. 

Esta actividade promotora de crescimento foi uma medida atribuída com base na 

observação, à vista desarmada, do aumento de crescimento dos microrganismos na 

presença do extracto aquoso das diferentes fracções dos figos quando comparada com o 

crescimento obtido por estes apenas na presença do solvente de extracção (1 M Tris-HCl, 

pH 8). Ou seja, uma observação contrária àquela que se efectua para as MICs. Este 

resultado poderá em parte ser explicado pela elevada quantidade de açúcar presente nos 

figos, no entanto, poderá haver um ou mais compostos responsáveis pela promoção do 

crescimento microbiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

2.3.2.2 Determinação de actividade antifúngica (diâmetro dos halos de inibição, em 

mm) –  Botrytis cinerea Pers. 

Os resultados obtidos não revelaram qualquer tipo de actividade inibitória por parte de 

nenhum dos extractos de figo em estudo sobre B. cinerea.  

Um estudo testando o poder antifúngico de diversos compostos fenólicos (com poder 

antioxidante) presentes em morangos contra B. cinerea (fungo previamente isolado de 

morangos infectados) demonstrou que todos aqueles compostos apresentaram inibição na 

progressão do fungo, em diferentes estágios de desenvolvimento do mesmo, associando 

este feito ao seu poder antioxidante. Quase todos estes efeitos variaram de modo linear com 

a concentração do fenol. Assim, por exemplo, a germinação de esporos foi fortemente 

inibida com o aumento progressivo da concentração de ácido gálhico (Tao et al., 2010).  

Por outro lado, os autores Tao et al. (2010) revelaram que o ácido elágico inibiu o 

alongamento do tubo germinativo e do crescimento miceliar a baixas concentrações (36 

ppm), enquanto que a níveis elevados este composto foi responsável pela promoção destes 

dois estágios de desenvolvimento. Este fenómeno poderá estar igualmente por detrás da 

não observação de crescimento miceliar de B. cinerea e até da sua promoção por parte dos 

extractos dos figos, estudados nesta tese, uma vez que apenas se utilizou uma 

concentração para cada extracto. Os próprios extractos de figo consistiam em misturas 

complexas e não de compostos isolados, além de que os compostos fenólicos estudados 

pelos referidos autores são diferentes daqueles demonstrados para polpa e pele de figos 

brancos (Oliveira et al., 2009). Um outro estudo realizado revelou o perfil em antocianinas 

para variedades de figos diferentes ao nível de coloração (pretos, tintos, amarelos e verdes), 

demonstrando que a antocianina maioritária em todos os frutos foi a cianidina-3-O-

ramnoglucósido (Solomon et al., 2006). Este composto é igualmente diferente das 

antocianinas, cianidina-3-glucósido e pelargonidina-3-glucósido referidas por Tao et al. 

(2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

2.4 Conclusão 

 

Esta tese contribuiu para demonstrar actividade antimicrobiana nos frutos de F. carica, 

complementando o estudo antimicrobiano realizado noutros tecidos desta espécie vegetal. 

Em termos genéricos, conclui-se que o figo tinto poderá possuir uma bioactividade mais 

abrangente que o figo branco, na medida em que afecta um maior número de 

microrganismos. É necessário optimizar a extracção efectuada paras ambas as fracções 

(hidrofóbica e hidrofílica), melhorando igualmente a ressuspensão dos extractos obtidos na 

primeira, para poder confirmar os valores de MIC obtidos.  

A fracção hidrofóbica extraída dos figos é aquela que possui maior actividade 

antimicrobiana, à semelhança dos resultados obtidos na bibliografia para outros orgãos de 

F. carica. Os extractos hexónico e de acetato de etilo, ambos de figo tinto, são os extractos 

mais activos.  

Concluiu-se que nenhum dos extractos de figo possuiu poder inibidor sobre o 

crescimento do fungo filamentoso B. cinerea.  

Contudo, poder-se-ia realizar uma análise biológica dos compostos fenólicos presentes 

nas variedades dos figos alvo de estudo nesta tese e isolá-los para estudar o seu efeito 

antioxidante e antifúngico. Além do efeito inibidor individual, dever-se-ia contemplar 

igualmente o efeito conjunto dos diferentes compostos fenólicos que compõem os figos, já 

que tem sido referido o poder sinergístico de diferentes compostos antioxidantes na inibição 

do crescimento e desenvolvimento de diversos fungos. 
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Conclusão geral 

  

Este trabalho teve como principal objectivo demonstrar a importância que as 

bioactividades existentes nas plantas representam na sociedade humana moderna e os 

benefícios que delas se podem retirar.  

Neste estudo foram abordados dois tipos de bioactividades diferentes. Um prendeu-se 

com a actividade herbicida do sumo de uva, da casta rabigato, no caso com o seu poder de 

inibição sobre a germinação de sementes de outras plantas. As plantas receptoras 

selecionadas para avaliar essa actividade foram: uma gramínea, Avena sativa L., e uma 

herbácea, Nasturtium officinale W.T. Ainton. A presença desta bioactividade foi demonstrada 

na fracção hidrofílica deste extracto, por tratamentos sequenciais aplicados à amostra, 

desenvolvidos nesta tese. Foi refutada a ideia do efeito da pressão osmótica criada pelas 

elevadas concentrações de açúcares na amostra, essencialmente glucose e frutose, como 

único factor responsável pelo efeito herbicida da fracção hidrofílica do sumo de uva. Por 

outro lado, revelou-se que esta actividade também não se deve unicamente ao efeito do 

ácido tartárico, o principal ácido orgânico presente em uvas. Parece existir um efeito 

herbicida conjunto provocado pela sinergia entre os diversos compostos da fracção 

hidrofílica do sumo de uva. Torna-se, por isso, importante optimizar a “limpeza” da amostra, 

bem como a separação e a identificação dos seus restantes compostos, a fim de tentar 

isolar aquele(s) responsável(eis) por esta bioactividade. Por outro lado, sugere-se efectuar 

um estudo da fracção hidrofóbica obtida do sumo de uva, visto esta apresentar uma inibição 

parcial das sementes em estudo, por forma a poder isolar o(s) composto(s) desta fracção 

que possam estar na base deste efeito e compará-los com os presentes na fracção 

hidrofílica, dada a proximidade de polaridades entre os solventes utilizados na obtenção de 

ambas as fracções.  No seguimento, seria igualmente interessante comparar o efeito do(s) 

composto(s) herbicida(s) com o de herbicidas sintéticos que possuam estrutura química 

semelhante à sua e que apresentem idêntico modo de actuação. Poder-se-ia, deste modo, 

tentar aumentar a capacidade herbicida do(s) composto(s) natural(ais) por manipulação da 

sua estrutura química. Este composto ou compostos poderão ser utilizados no delineamento 

de compostos herbicidas naturais, ou de drogas semi-naturais utilizando a estrutura química 

dos primeiros, obtendo-se um bom substituto dos herbicidas sintéticos no combate a 

infestantes.  
  

A outra bioactividade estudada prendeu-se com o efeito antimicrobiano do fruto de Ficus 

carica L., tendo-se estudado esta actividade em dois tipos de figos maduros que diferem na 

sua coloração, figo tinto e figo branco, mais propriamente nos seus componentes: epicarpo 

(pele) e sícone mais aquénios (polpa mais sementes). Para tal, foram realizados dois tipos 
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de extracções, dando origem a uma fracção hidrofóbica e a outra hidrofílica, estudadas 

contra seis espécies de bactérias (três gram-positivas e três gram-negativas), três espécies 

de leveduras e um fungo filamentoso (Botrytis cinerea Pers.). Embora nenhum dos extractos 

se tenha apresentado eficaz contra o crescimento deste último microrganismo, demonstrou-

se que os extractos da fracção hidrofóbica, principalmente o preparado com hexano e o com 

acetato de etilo da pele de figo tinto, possuíram uma grande capacidade inibitória do 

crescimento dos microrganismos em estudo. Por outro lado, revelou-se um efeito contrário 

ao antimicrobiano, ou seja, de promoção do crescimento de microrganismos por parte do 

extracto hidrofílico, essencialmente o de figo tinto.  

Futuramente dever-se-ia realizar um screening dos extractos utilizados nesta tese contra 

mais microrganismos, por forma a aprofundar a avaliação da actividade antimicrobiana dos 

figos. É, ainda, premente melhorar a técnica de extracção dos diversos componentes dos 

figos estudados, utilizando, por exemplo, outros aparelhos que permitam optimizar essa 

extracção, melhorando desta forma a ressuspensão dos extractos hidrofóbicos menos 

polares (i.e. hexónico e de acetato de etilo) no solvente universal – dimetilsulfóxido (DMSO). 

Poder-se-ia, igualmente, testar a bioactividade de outro tipo de extractos deste fruto, como 

por exemplo o etanólico (referido como antibacteriano nas folhas de figueira (Olufemi e 

Olusegun, 2013)).  

De extrema importância seria isolar e identificar os compostos químicos presentes nos 

extractos com actividade antimicrobiana e pró-microbiana dos figos. Por outro lado, seria 

muito interessante isolar compostos fenólicos, especialmente antocianinas, com capacidade 

antioxidante nos figos em estudo e analisar a sua capacidade antimicrobiana, 

individualmente e numa vertente sinergética.  

Em suma, ambas as bioactividades estudadas neste trabalho poderão ser utilizadas para 

desenvolvimento de produtos naturais ou semi-naturais. O extracto de sumo de uva poderá 

ser utilizado como agente herbicida. Poderá, assim, ajudar na substituição de herbicidas 

sintéticos, evitando o aumento de resistência por parte das infestantes e contribuindo para 

uma diminuição da poluição no meio ambiente e melhoria da saúde humana. No caso do 

figo, os seus extractos, em particular os presentes na fracção hidrofóbica, poderão ser 

utilizados no combate a microrganismos patogénicos, alguns destes já com grandes 

resistências a novos antibióticos, havendo a vantagem de ser um produto natural, quer a 

este nível quer a nível da saúde humana. Por outro lado, seria interessante aprofundar o 

estudo da fracção hidrofílica do figo como promotora do crescimento de microrganismos 

benéficos e com características comensais, para utilização na protecção de plantas. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumo inicial (1) (68 mL) 

Sumo diluído 1/2 (34 mL sumo (1) + 34 mL H2O Milli-Q) 

 

Sumo diluído 1/4 (33 mL sumo 1/2 + 33 mL H2O Milli-Q) 

Sumo diluído 1/8 (31 mL sumo 1/4 + 31 mL H2O Milli-Q) 

( 

Sumo diluído 1/16 (17,5 mL sumo 1/8 + 17,5 mL H2O Milli-Q) 

( 
Figura B – Diluição sequencial aplicada ao sumo de uva inicial. 

Figura A – Extracção do sumo de uva. 

Uvas descongeladas a 4 °C 

Espremidas manualmente (separação da polpa e da película) 

 

Filtradas através de quatro camadas de gaze (separação das grainhas da polpa) 

Centrifugação a 10.000 g durante 10 min a 4 °C 

( 

Recolha do sobrenadante (alíquotas) e colocação a –80 0C 



100 

 

 

 
A

U

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

Minutes

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00

 

Figura C – Cromatograma de HPLC obtido para o padrão de ácido succínico. 
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Figura D – Cromatograma de HPLC obtido para a amostra Sep-Pak – Picos dos ácidos tartárico e málico. 

O ácido tartárico corresponde ao primeiro pico, com tempo de retenção 4,392 minutos. O ácido málico 

corresponde ao segundo pico, com um tempo de retenção de 5,053 minutos. A amostra Sep-Pak teve uma 

injecção de 50 µL. 
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Figura E – Cromatograma de HPLC obtido para a amostra Sep-Pak, apresentando o seu perfil em ácidos 

orgânicos e outros compostos com absorção no comprimento de onda 210 nm. 
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Figura F – Placas teste e placas controlo efectuadas para o ensaio antifúngico com Botrytis cinerea Pers. 

 

Placas Controlo:  

 
Botrytis cinerea + furo com solventes 

puros (Hexano/Acetato de etilo/ Metanol/ 

Tris-HCl/ Sol. 10% DMSO)  

 

20 µL de solvente (ex: Metanol) 

20 µL de extracto (ex: Tris-HCl de polpa de figo branco) 

Placas Teste:  

 
Botrytis cinerea + furo com os extractos (Hexano/Acetato 

de etilo/Metanol/ Tris-HCl) das polpas e peles de figos, tinto 

e branco)  

 

Placas Controlo: 

 
Botrytis cinerea  

Placas Controlo:  

 

Botrytis cinerea + furo com água Milli-

Q estéril  

20 µL H2O Milli-Q 


