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Resumo 

 

Compostos naturais bioactivos poderão substituir produtos fitoquímicos nefastos.  

Procedeu-se ao estudo da capacidade herbicida do sumo de uva branca (Vitis vinifera L.), 

desenvolvendo-se um esquema de “limpeza” da amostra que consistiu na separação e 

determinação de diferentes classes de compostos até se isolar uma fracção hidrofílica 

enriquecida nesta bioactividade. A sua análise através de ensaios de germinação utilizando 

sementes de Avena sativa L. e Nasturtium officinale W.T. Ainton permitiu refutar a ideia da 

pressão osmótica provocada pela glucose e frutose, como principal responsável pela 

capacidade herbicida do sumo, detectando-se uma actividade herbicida superior, 

provavelmente proveniente da sinergia entre diferentes componentes desta fracção.  

Escherichia coli T. Escherich, Salmonella typhimurium Le Minor & Popoff, Pseudomonas 

aeruginosa Schroeter, Listeria monocytogenes Pirie, Bacillus subtilis Cohn, Staphylococcus 

aureus Rosenbach, Candida tropicalis Berkhout, Candida albicans Berkhout, 

Zygosaccharomyces bailii Barnett et al. e Botrytis cinerea Pers., foram alvo do estudo 

antimicrobiano de extractos do epicarpo e sícone mais aquénios de figos (Ficus carica L.) 

(tintos e brancos). Os extractos da fracção hidrofóbica (sobretudo, hexónico e de acetato de 

etilo) apresentaram maior capacidade antimicrobiana. A fracção hidrofílica apresentou 

promoção do crescimento da maioria destes microrganismos, inibindo apenas a levedura Z. 

bailii. Nenhuma fracção revelou actividade contra B. cinerea.  

 

Palavras-chave: bioactividade, sumo de uva branca, figo 
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Abstract 

 

Bioactive natural compounds may be valuable substitutes for nefarious phytochemicals.  

The herbicidal effect of white grape juice (Vitis vinifera L.) was studied by developing a 

sample “cleaning” procedure, separating and defining different classes of compounds with 

the aim of obtaining a hydrophilic fraction with enriched herbicidal activity. By conducting 

germination essays using Avena sativa L. and Nasturtium officinale W.T. Ainton seeds it was 

demonstrated that the osmotic pressure caused by glucose and fructose, was not primarily 

responsible for this activity, suggesting that white grape juice herbicidal activity probably 

derives from a synergetic effect between different compounds present in this fraction.  

Escherichia coli T. Escherich, Salmonella typhimurium Le Minor & Popoff, Pseudomonas 

aeruginosa Schroeter, Listeria monocytogenes Pirie, Bacillus subtilis Cohn, Staphylococcus 

aureus Rosenbach, Candida tropicalis Berkhout, Candida albicans Berkhout, 

Zygosaccharomyces bailii Barnett et al. e Botrytis cinerea Pers., were studied for the 

antimicrobial activity of figs’ (Ficus carica L.) (red and white) syconium plus achenes and 

epicarp extracts. The hydrophobic fraction extracts (specially, hexane and ethyl acetate) 

exhibited high antimicrobial activity. The hydrophilic fraction revealed a growth promoting 

effect on the majority of these microorganisms, inhibiting only the yeast Z. bailii’s growth. 

None of those fractions showed effect against B. cinerea. 

 

Keywords: bioactivity, white grape juice, fig 
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Extended Abstract 

 

The permanent increment in the problems associated to the widespread use of chemicals 

in human health and the environment, known since mid last century, triggered a growing 

demand for natural products with bioactivities capable of substituting the corresponding 

chemicals. Because of this, the study of bioactivities in plant material is becoming 

increasingly important.  

One of the major problems associated to agriculture is the widespread application of 

phytochemicals, like herbicides in weed control. Such control is crucial to avoid a drastic 

decrease in food supply. However, weeds are becoming ever more resistant to chemical 

herbicides, justifying the need to find adequate natural replacements.  

One other serious issue concerning potential decreases in food supply are the 

phytopathogenic diseases, mostly caused by fungi, and the contamination of foodstuffs and 

natural resources, caused by many microorganisms which ultimately originate and 

disseminate many human diseases. In addition to the bad reputation on the environment and 

human’s heath caused by the use of pesticides (mainly, fungicides) to control 

phytopathogens, most of these fungi have or will soon acquire resistance over the fungicides’ 

effects. On the other hand, many of the food and resource contaminants are already 

resistant to several antibiotics recently launched into the market, which makes it even more 

significant the discovery of new natural products with antimicrobial activity. 

In search for a solution to the first problem mentioned above, a study was conducted on 

the herbicidal effect of the white grape juice (Vitis vinifera L.). A sample “cleaning” method 

was developed in order to determine and eliminate several classes of compounds deprived 

of activity, and of obtaining a hydrophilic fraction enriched in herbicidal activity. This fraction 

was eluted from a solid-phase separation (SPE) cartridge, Sep-Pak C18, and its content in 

sugars and organic acids was quantified by HPLC. By conducting a sequence of germination 

essays using Avena sativa L. and Nasturtium officinale W.T. Ainton seeds it was 

demonstrated that the osmotic pressure due to the high concentrations of the main sugars in 

grapes, glucose and fructose, was not primarily responsible for this activity. The result 

obtained for the major organic acid in grapes, tartaric acid, also showed that this acid was 

not the only responsible for this activity. A solution composed of these two sugars and of 

tartaric acid, which one in similar concentrations as those quantified in the hydrophilic 

fraction, was studied for a synergistic effect between these three compounds. The results 

suggest that white grape juice herbicidal activity probably derives from a synergetic effect 

between different compounds present in this fraction. On the other hand, the hydrophobic 

fraction also presented herbicidal activity, although in a lesser extended than that of 
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hydrophilic. This result may indicate that some of the compounds present in the hydrophilic 

fraction may be the same in the hydrophobic fraction, as the extraction solvents used to 

obtain these two fractions have similar polarities.   

Regarding the second issue mentioned above, an effort was made to find antimicrobial 

activity in the fig (Ficus carica L.) fruit. To this end, the syconium plus achenes (pulp and 

seeds) were separated from the epicarp (peel) of two types of figs, red and white. Two 

fractions, one hydrophobic and the other hydrophilic, were obtained and studied for this kind 

of activity. The hydrophobic fraction consisted of the hexane, ethyl acetate and methanolic 

extracts, which were then resuspended in a 10% (v/v) dimethylsulfoxide. The hydrophilic 

fraction was extracted with a Tris-HCl buffer. Three species of gram-negative bacteria 

(Escherichia coli T. Escherich, Salmonella typhimurium Le Minor & Popoff and  

Pseudomonas aeruginosa Schroeter), three species of gram-positive bacteria (Listeria 

monocytogenes Pirie, Bacillus subtilis Cohn and Staphylococcus aureus Rosenbach), three 

species of yeasts (Candida tropicalis Berkhout, Candida albicans Berkhout and 

Zygosaccharomyces bailii Barnett et al.), and one filamentous fungus, Botrytis cinerea Pers., 

where tested for this activity. The hexane and ethyl acetate extracts proved to have the most 

efficient antimicrobial activity against the pathogenic microorganisms under study, while the 

hydrophilic extract proved to be efficient only against one of the studied microorganisms, the 

yeasts, Z. bailii, a food spoilage yeast. Interestingly, the hydrophilic extract showed precisely 

the opposite effect over all the other microorganisms tested, meaning it showed a growth 

promoting effect, probably due to its favourable sugar concentration. None of the extracts 

were capable of inhibiting the growth of the fungus B. cinerea (an important agent affecting 

many crops).  
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