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Resumo
consumo moderado de vinho é considerado benéfico à saúde, pois 
alguns compostos provenientes da uva podem proteger de doenças 
cardiovasculares, do câncer e, além disso, favorecem a longevidade. 
Entre os componentes que possuem essas características estão 

os estilbenos, que são compostos fenólicos não flavonóides. O trans-
resveratrol é o estilbeno mais estudado e conhecido por suas propriedades 
antioxidantes. Neste estudo foram determinados os teores de trans-
resveratrol em amostras comerciais de vinhos brasileiros (safras 1999 a 
2009) e vinhos sul-americanos comerciais (safras 2006 a 2009) de diferentes 
variedades. As análises foram realizadas através de cromatografia líquida 
de alta eficiência (CLAE). Os vinhos Merlot apresentaram maiores teores 
médios de trans-resveratrol entre as variedades estudadas. Os teores 
médios de trans-resveratrol encontrados nos vinhos brasileiros foram 
superiores aos encontrados em outros países.
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The  moderate  consumption of wine is considered benefic to health, because some 

compounds from the grape can protect from cardiovascular disease, cancer and promote 

longevity.  Among the components that have these characteristics are the stilbenes, which 

are non-flavonoids phenolic compounds. The trans-resveratrol is the most studied and known 

stilbene for its antioxidant properties. In this study were determined the trans-resveratrol 

contents in commercial samples of Brazilian wines (vintages 1999-2009) and South American 

commercial wines (vintages from 2006 to 2009) of different varieties. The analyses were 

performed by high-performance liquid chromatography (HPLC). The Merlot wines had higher 

average levels of trans-resveratrol among the studied varieties. The average levels of trans-

resveratrol found in Brazilian wines were higher than those found in other countries.
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Abstract

Trans-Resveratrol in South American wines
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Introdução

O consumo moderado de vinhos tem sido associado 
a efeitos benéficos à saúde, devido à presença de 
componentes fenólicos (SHAH; PATEL, 2010). Os 
compostos fenólicos apresentam, em sua estrutura 
química, hidroxilas e anéis aromáticos que conferem o 
seu poder antioxidante e são encontrados em diversos 
alimentos como frutas, verduras e bebidas, como o 
vinho (ANGELO; JORGE, 2007). Esses compostos são 
de grande importância para a enologia, pois conferem 
aos vinhos a coloração, grande parte do aroma e sabor. 
Dentre esses compostos, destacam-se os flavonóides 
e os estilbenos (WATERHOUSE, 2002).

Os estilbenos mais importantes em relação à 
atividade antioxidante são o resveratrol e o piceid. 
São fitoalexinas produzidas pelas plantas em resposta 
a infecções microbianas ou stress, tratamentos 
químicos e exposição à luz UV. Estão presente em 
videiras e também em um grande número de plantas 
(TŘÍSKA; HOUŠKA, 2012). 

O trans-resveratrol (3, 5, 4 trihidroxiestilbeno) é 
o estilbeno mais estudado e conhecido por suas 
propriedades benéficas à saúde (KALLITHRAKA et 
al., 2006; BADER et al., 2008). Foi identificado pela 

primeira vez por Langcake e Pryce (1976) em tecidos 
resistentes a infecção causada pelo fungo Botrytis 
cinerea. Nas uvas, encontra-se nas bagas, raízes, 
sementes e, principalmente, nas cascas (BADER 
et al., 2008). Sua capacidade antioxidante está 
relacionada à prevenção de doenças cardiovasculares 
(LEIFERT; MAHINDA, 2008; DUARTE et al. 2015), 
anticancerígenas e propriedades anti-inflamatórias 
(DELAUNOIS et al., 2009).  O resveratrol pode inibir 
a iniciação, promoção e progressão dos tumores 
(BADER; GETOFF, 2006), redução da morte celular  por 
estresse oxidativo (BADER et al., 2008), inibição da 
oxidação da lipoproteína humana de baixa densidade 
(LDL) (BERROUGUI et al., 2009; RAMPRASATH; 
JONES, 2010; SHAH, PATEL, 2010), inibição da 
agregação plaquetária (RAMPRASATH; JONES, 
2010), impedimento da atividade anti-inflamatória 
(MARTINEZ; MORENO, 2000) e redução dos efeitos de 
algumas doenças neurológicas como Alzheimer ou 
Parkinson (MARQUES et al., 2009; ZHANG et al., 2010).

A concentração de resveratrol nos vinhos depende, 
principalmente, da variedade de uva, região 
geográfica, clima, solo, condições de estresse da planta 
e das práticas enológicas (BAVARESCO, 2003). Além 
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disso, o resveratrol está relacionado com o tempo de 
maceração durante o processo fermentativo. Por essa 
razão, os vinhos  tintos apresentam concentrações 
mais significativas que os brancos (MORAES; 
LOCATELLI, 2010).

Uvas cultivadas em climas quentes e secos, que 
são menos afetadas pelo fungo, apresentam 
concentrações menores de resveratrol, enquanto 
que em climas frios e úmidos elas apresentam maior 
concentração (SOLEAS et al., 1997). 

O objetivo desse estudo foi determinar os teores 
de trans-resveratrol em vinhos brasileiros e sul-
americanos comerciais da Argentina, Chile e Uruguai.

Material e Métodos

As análises foram realizadas no Laboratório de 
Referência Enológica Evanir da Silva (Laren), da 
Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio 
Grande do Sul, em Caxias do Sul, em colaboração com 
o Ibravin e a UCS.

Amostras
Foram analisadas 520 amostras de vinhos comerciais 
produzidos na região sul do Brasil (safras 1999 a 2009), 
para a comparação entre variedades. Dessas, foram 
169 de Cabernet Sauvignon; 122 de Merlot; 6 de Pinot 
Noir; 5 de Carmenère; 54 de Tannat; 11 de Ancelotta 
e 12 de Cabernet Franc. Para comparar vinhos de 
diferentes países (Brasil, Argentina, Chile e Uruguai) 
foram utilizadas, no total, 178 amostras, sendo 51 de 
Cabernet Sauvignon, 35 de Merlot, 11 de Pinot Noir, 

12 de Carmenère e 69 de Tannat (safras 2006 a 2009). 
Os vinhos brasileiros analisados foram de vinhedos 
cultivados na região Sul do Brasil.

Reagentes
Os reagentes utilizados foram: trans-resveratrol, da 
Sigma Chemical Company® (St. Louis, USA), metanol 
e acetonitrila (Merck, Darmstadt, Germany®). A água 
foi purificada através de um sistema de purificação 
Milliq® (Millipore-Billerica, MA, USA).

Determinação cromatográfica
As amostras foram filtradas em membranas de éster de 
celulose de 0,2 µm. O trans-resveratrol foi determinado 
por cromatografia líquida de alta eficiência, segundo 
a metodologia de McMurtrey et al. (1994), em 
cromatógrafo líquido Agilent Technologies® série 
1100, com injetor automático, bomba quaternária e 
detector DAD (Detector de Conjunto de Fotodiodos). 
As análises foram realizadas em um comprimento 
de onda de 235 nm, com pré-coluna Zorbax SB-C18 
(12,5 mm x 4,6 mm x 5 µm) e coluna Zorbax SB–C18 
(250 mm x 4,6 mm x 5 µm) (Agilent Technologies®) na 
temperatura de 25 °C. Os solventes utilizados foram 
água Milliq® e acetonitrila (25:75), com gradiente 
isocrático e ajustado a pH 3,0 com ácido fosfórico.

Análise estatística
Todas as medições foram realizadas em triplicata. 
Os resultados foram analisados estatisticamente 
através do programa SPSS 15.0 for Windows. Foi 
utilizada a análise de variância múltipla e, sempre que 
significativo, o teste de comparações múltiplas de 
Tukey foi utilizado como complemento.

Tabela 1.  Valores de trans-resveratrol (mg.L-1) de vinhos brasileiros (safras 1999 a 2009).

Merlot

Pinot Noir

Ancelotta

Carmenère

Cabernet Sauvignon

Tannat

Cabernet Franc

Variedade DP

122

6

11

5

168

54

12

n Mín Máx Média

0,50

1,13

1,36

0,53

0,40

0,23

1,11

17,8

6,88

7,93

5,79

9,29

7,22

4,67

6,56 a

4,50 b

3,91 bc

3,60 abc

3,20 bcd

2,72 bcd

2,71 bcd

± 3,28

± 2,28

± 2,29

± 1,96

± 1,71

± 1,42

± 0,91

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na coluna diferem significativamente pela ANOVA complementada pelo 
Teste de comparações múltiplas Tukey, com nível de significância de 5%. n = número de amostras; DP = desvio-padrão.
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Resultados e Discussão

Trans-resveratrol em vinhos do Brasil de 
diferentes variedades
Os teores médios de trans-resveratrol encontrados 
nas amostras de vinhos comerciais brasileiros, 
provenientes das variedades Merlot, foram 
superiores aos vinhos das outras variedades, que não 
apresentaram diferença estatística entre si (Tabela 1). 
Esses resultados estão de acordo com os encontrados 
em vinhos brasileiros por Souto et al. (2001) e Vitrac 
et al. (2005), que também encontraram em vinhos 
Merlot um nível de trans-resveratrol superior aos 
vinhos Cabernet Sauvignon. 

Os vinhos analisados da variedade Merlot apresentam 
teor médio de trans-resveratrol superior aos 
encontrados em vinhos espanhóis (4,0 mg.L-1) e 
italianos (3,4 mg.L-1) (LAMUELA-RAVENTÓS et al., 1995; 
GOLDBERG et al., 1996).

A variedade de uva é uma importante fonte de 
variabilidade a ser considerada. Estudos realizados 
com diferentes variedades também apresentaram 
maiores níveis de trans-resveratrol na uva Merlot 
(ROCKENBACH et al., 2011; TENORE et al., 2011).

Entre os vinhos analisados nesse trabalho, o teor 
máximo de trans-resveratrol foi 17,8 mg.L-1 (variedade 
Merlot).

Os vinhos analisados da variedade Cabernet 
Sauvignon apresentam teor médio de trans-
resveratrol (3,20 mg.L-1) superior ao encontrado nos  
vinhos    Cabernet    Sauvignon:   japoneses   (0,81  
mg.L-1), espanhóis (1,40 mg.L-1) e americanos (0,73 
mg.L-1) (LAMUELA-RAVENTÓS et al., 1995; GOLDBERG 
et al., 1996; SATO et al., 1997).

Trans-resveratrol em vinhos 
sul-americanos

Os vinhos brasileiros apresentaram teores de 
resveratrol superiores aos vinhos argentinos, 
uruguaios e chilenos, independente da variedade 
(Tabela 2). Os vinhos Merlot apresentaram maiores 
concentrações de resveratrol quando comparados 
às outras variedades, sendo que o maior teor médio 
de resveratrol foi encontrado nos vinhos Merlot 
brasileiros, diferenciando-se dos teores médios dos 
vinhos dos outros países, que não apresentaram 
diferença estatística entre si.

A variedade Cabernet Sauvignon apresentou valores 
médios sem diferença estatística entre os vinhos 
brasileiros e uruguaios, porém esses teores foram 
maiores que os encontrados nos vinhos argentinos e 
chilenos.

Os vinhos brasileiros da variedade Carmenère 
apresentaram concentrações de resveratrol maiores 
que os chilenos, e os vinhos Tannat apresentaram 

Tabela 2.  Teores de trans-resveratrol (mg.L-1) de vinhos Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Tannat e 
    Carmenère em diferentes países (safras 2006 a 2009).

Brasil

Argentina

Chile

Uruguai

País DP

16

5

8

6

n Mín Máx Média

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na coluna diferem significativamente pela ANOVA complementada pelo 
Teste de comparações múltiplas Tukey, com  nível de significância de 5%.  n = número de amostras; DP = desvio-padrão.

Merlot Cabernet Sauvignon
DPn Mín Máx Média

0,90

1,52

0,54

3,74

15,9

1,81

6,39

6,33

8,73 a

1,71 b

2,64 b

4,93 b

± 4,78

± 0,11

± 1,87

± 1,01

28

7

9

7

0,47

0,48

0,47

1,24

9,29

1,43

1,40

2,62

2,98 a

0,79 b

0,95 b

1,98 ab

± 2,41

± 0,34

± 0,36

± 0,58

Brasil

Argentina

Chile

Uruguai

País
Pinot Noir

DPn Mín Máx Média

5

3

3

-

2,65

0,79

2,04

-

6,88

1,70

3,46

-

5,18 a

1,35 b

2,78 b

-

± 1,76

± 0,49

± 0,71

-

Carmenère
DPn Mín Máx Média

5

-

7

-

0,53

-

0,92

-

5,79

-

2,3

-

3,60 a

-

1,65 b

-

± 1,96

- 

± 0,48

-

Tannat
DPn Mín Máx Média

54

-

-

15

0,24

-

-

0,76

7,22

-

-

6,20

2,72 a

-

-

2,41 a

± 1,42

-

- 

± 1,50
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teores semelhantes aos vinhos uruguaios.

Teores mais altos de trans-resveratrol também foram 
encontrados na variedade Merlot em relação à 
Cabernet Sauvignon e Tannat, nas safras de 2000 a 
2003, em vinhos brasileiros (VITRAC et al., 2005).

Dentre as amostras analisadas, quando comparando 
os vinhos dos diferentes países, o maior teor de 
trans-resveratrol encontrado foi em um vinho Merlot 
brasileiro (15,9 mg.L-1). Paulo et al. (2011) analisaram 
186 amostras de vinhos comerciais portugueses e o 
valor mais alto de resveratrol encontrado foi de 10,46 
mg.L-1 em um vinho da região de Beira. Esses valores 
elevados podem ser devido às diferentes origens 

geográficas do vinho ou variedade de uva, assim 
como o conteúdo desses compostos depende do 
clima e da temperatura.

Conclusão

1. Os vinhos Merlot apresentam maiores teores médios 
de trans-resveratrol entre as variedades estudadas.

2. Os teores médios de trans-resveratrol encontrados 
nos vinhos brasileiros são superiores aos encontrados 
em outros países.
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