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RESUMO

BENNEMANN, Gabriela Datsch. Caracterização físico-química, microbiológica, compostos
bioativos e atividade antiradicalar em resíduos vinícolas de diferentes cultivares de uvas.
Guarapuava: UNICENTRO, 2017. 125p. (Tese - Doutorado em Produção Vegetal).

Este estudo propôs caracterizar farinhas e óleos de sementes obtidos a partir de bagaços de uvas
provenientes do processo de vinificação, no que diz respeito aos parâmetros nutricionais e
tecnológicos para fins de possível utilização na alimentação humana ou animal. Resíduos da
vinificação comercial das cultivares Pinot Noir, Malbec, Tannat, Ancellotta, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sauvignon Blanc, Sangiovese (Vitis vinífera), Seibel e
Bordô (Vitis labrusca) foram avaliados em relação ao método de desidratação (estufa ou
liofilizador), tipo de farinha (casca ou bagaço) e processo de vinificação (submetido ou não à
maceração). As farinhas foram submetidas às seguintes análises: teor de umidade, cinzas,
proteína, lipídeos, fibra bruta e carboidratos, minerais (N, P, K, S, Ca, Fe, Mg, Mn, Fe e Zn),
compostos fenólicos totais e individuais, antocianinas e avaliação da atividade antiradicalar
pelos métodos ABTS e HOCl-. Adicionalmente, realizaram-se as determinações
microbiológicas de coliformes a 45 °C e bolores e leveduras nas farinhas das cultivares Bordô
e Ancellotta. Os óleos foram extraídos das sementes a frio. Com base nos resultados foi possível
verificar que as amostras apresentaram ausência dos microrganismos investigados,
caracterizando segurança do produto, e também, elevados teores de fibras e proteínas para todas
as cultivares avaliadas. O método de desidratação por liofilização preservou significativamente
o conteúdo de compostos fenólicos totais, individuais, e antocianinas quando comparadas às
farinhas desidratadas em estufa, para todas as cultivares estudadas. Entre os polifenóis,
destacaram-se as catequinas, as epicatequinas, quercetina e rutina, com superioridade estatística
nas cvs. Cabernet Franc e Sauvignon Blanc. A eficácia da liofilização também foi verificada
pela mensuração da atividade antiradicalar. Todas as amostras desidratadas em estufa tiveram
menor capacidade de inibição dos radicais livres, por ambos os métodos de IC50. A atividade
IC50 para o radical ABTS apresentou os melhores resultados para as amostras liofilizadas, desta
forma, quantidades menores das farinhas são capazes de inibir em pelo menos 50% a atividade
dos radicais livres ABTS e HOCl-, com destaque para a cultivar Merlot. Estes resultados
reforçam as informações de que as condições de temperatura influenciam na preservação de
compostos antioxidantes. A análise cromatográfica dos óleos de sementes de uva identificou
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quatro ácidos graxos (ácido oleico, ácido linoleico, ácido esteárico e ácido palmítico) e índices
de vitamina E estatisticamente superiores nas cultivares Merlot e Malbec. A análise
termogravimétrica mostrou que as amostras apresentam curvas semelhantes, cujo ponto de
degradação de ácidos graxos é superior a 280°C, representando boas perspectivas de uso deste
óleo para preparações culinárias que necessitem elevadas temperaturas (forno ou fritadeira),
porém, com preservação dos ácidos graxos que o compõem. Pelo enriquecimento nutricional e
por agregar valor ao resíduo agroindustrial descartado pelas vinícolas, a adição das farinhas
obtidas do bagaço de uva e dos óleos extraídos das sementes são alternativas viáveis na indústria
alimentícia e na culinária cotidiana.

Palavras-Chave: Vitis spp., bagaço de uva, taninos, antocianinas, alimento funcional, nutrição
ABSTRACT
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BENNEMANN, Gabriela Datsch. Physical-chemical characterization, microbiological,
bioactive compounds and antiradicalar activity in wine residues of different grape cultivars.
Guarapuava: UNICENTRO, 2017. 125p. (Tese – Doutorado em Produção Vegetal).

This study proposed the characterization of flours and oils from seeds obtained from grape
pomace from the winemaking process, with regard to nutritional and technological parameters
for possible use in human or animal food. The pomace of the commercial vinification of Pinot
Noir, Malbec, Tannat, Ancellotta, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot,
Sauvignon Blanc, Sangiovese (Vitis vinifera), Seibel 2 and Ives (Vitis labrusca) were evaluated
in relation to the dehydration method (stove or lyophilizer), type of flour (shell or pomace) and
vinification process (whether or not subject to maceration). Flours were submitted to the
following analyzes: moisture content, ash, protein, lipids, gross fiber and carbohydrates,
minerals (N, P, K, S, Ca, Fe, Mg, Mn, Fe and Zn), total phenolic compounds and individual,
and anthocyanins. Additionally, the microbiological determinations of coliforms at 45 ° C and
molds and yeasts in the flours of the Ives and Ancellotta varieties were carried out. The seed
oils were cold extracted. Based on the results it was possible to verify that the samples showed
absence of the microorganisms investigated, characterizing product safety, as well as high fiber
and protein contents for all cultivars evaluated. The lyophilization method significantly
preserved the content of total, phenolic and anthocyanin compounds when compared to the
dehydrated flour in the greenhouse, for all varieties studied. Among the polyphenols, the
catechins, the epicatechins, quercetin and rutin, with statistical superiority in cvs. Cabernet
Franc and Sauvignon Blanc. The efficacy of lyophilization was also verified by the
measurement of the antiradicalar activity. All the samples dehydrated in stove had less capacity
of inhibition of the free radicals, by both methods of IC50. The IC50 activity for the ABTS
radical showed the best results for the lyophilized samples, in this way, smaller quantities of
the flours are able to inhibit at least 50% the activity of the free radicals ABTS and HOCl-, with
emphasis on the Merlot cultivar. These results reinforce the information that temperature
conditions influence the preservation of antioxidant compounds. The chromatographic analysis
of grape seed oils identified four fatty acids (oleic acid, linoleic acid, stearic acid and palmitic
acid) and statistically superior vitamin E indices in the Merlot and Malbec cultivars. The
thermogravimetric analysis showed that the samples present similar curves, whose degradation
point of fatty acids is higher than 280 ° C, representing good prospects of using this oil for
cooking preparations that require high temperatures (oven or deep fryer), but with preservation
of fatty acids that makes it up. Due to the nutritional enrichment and to add value to the
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agroindustrial residue discarded by the wineries, the addition of the flour obtained from the
grape marc and the oils extracted from the seeds are viable alternatives in the food industry and
in the daily cooking.

Keywords: Vitis, spp., grape pomace, waste; viniculture; bioactive compounds; functional
food; nutriti
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INTRODUÇÃO

A produção mundial de uvas destinadas à vinicultura é de cerca de 75,1 milhões de
toneladas, o que resulta em aproximadamente 275,7 milhões de hectolitros de vinho e tem cerca
de 13 milhões de toneladas de resíduos gerados (OIV, 2016). A produção brasileira é bastante
expressiva, com aproximadamente 1,3 milhões de toneladas de uvas destinadas à produção de
vinho, sendo os Estados da Região Sul os maiores produtores (MAPA, 2015). Conhecidos por
sua vitivinicultura de altitude, que permite a elaboração de vinhos mais frescos e com maior
acidez, requisitos almejados dentre os padrões de qualidade .
Botanicamente, a uva pode ser classificada como uma fruta da videira, pertencente à
família Vitaceae e ao gênero Vitis, com as seguintes espécies principais: Vitis vinifera, Vitis
labrusca, Vitis rupestris, Vitis aestivalis, Vitis riparia, Vitis cinerea e Vitis Rotundifolia
(PAWLUS et al., 2013). Nesse sentido, a existência de numerosas cultivares de uva causa
diferenças na composição química, o que permite selecionar as cultivares mais adequadas tanto
para a industrialização quanto para o consumo natural (WANG et al., 2012).
O bagaço da uva constitui a mistura das cascas e sementes, e é um dos resíduos mais
abundantes da indústria vinícola, sendo este material conhecidamente rico em muitos
compostos tais como ácidos fenólicos, flavonóides, taninos e saponinas (MAKRIS et al., 2007;
SPANGHERO et al., 2009; KARLING et al.; 2017) e, portanto, possui um potencial muito
grande para o uso para diversas finalidades, incluíndo o controle de pragas, doenças e plantas
daninhas em culturas agrícolas, como fertilizante e como alimento para bovinos, ovinos e suínos
na forma de silagem ou fresco. O extrato de uva também tem sido testado como agente inibidor
de corrosão pela indústria metalúrgica, devido à sua alta capacidade antiradicalar, porém os
maiores montantes deste sub-produto têm sido descartados, gerando um passivo ambiental de
grande impacto, devido às quantidades elevadas geradas, caracterizadas pela presença de altos
teores de compostos fenólicos com ação fitotóxica e antibacteriana, que dificultam seu
descarte

(CRUZ, et al 2013; PIOVESANA, 2013). Porém, estes mesmos compostos

apresentam bioatividade em humanos e vêm se destacando por sua ação específica em prevenir
doenças crônicas graves, tais como doenças cardiovasculares e câncer.
Uma das melhores aplicações para os resíduos da uva, principalmente a casca ou o
bagaço, poderia ser a obtenção da farinha, cuja aplicação tem sido testada na elaboração de
biscoitos, pães, barras de cereais, massas caseiras, vitaminas, sucos, sorvetes, iogurtes e molhos
para saladas (TSENG; ZHAO, 2013; WALKER et al., 2014).
As sementes de uva contém normalmente entre 8 e 20% de óleo (GARAVAGLIA et al.,
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2016) que representam cerca de 5% do peso do fruto (CHOI E LEE, 2009), sendo que cerca de
3 milhões de toneladas de sementes de uva são descartadas anualmente no mundo. As sementes
constituem cerca de 20% do peso bruto do fruto, e calculada em material seco, representa entre
40 a 60% (MATTHÄUS, 2008). Considera-se a completa utilização das uvas, incluindo as
sementes, um importante fator econômico e de sustentabilidade, uma vez que o óleo tem um
sabor agradável e neutro, e possui elevada concentração de ácido linoleico, e de vitamina E
natural, que proporciona considerável estabilidade oxidativa ao produto. As sementes de uvas
também apresentam um teor considerável de compostos fenólicos (cerca de 60 a 70% do seu
conteúdo), sendo porcentagens menores encontradas em outras partes do fruto, como 28 a 35%
nas cascas, e aproximadamente 10% na polpa (DAVIDOV - PARDO; MCCLEMENTS, 2015).
Os compostos fenólicos são definidos como o maior grupo de antioxidantes naturais,
com cerca de 8000 compostos diferentes. Estão distribuídos em diversos alimentos vegetais,
sendo metabólitos secundários destes e considerados fundamentais para o desenvolvimento
adequado da planta, defesa contra injúrias ambientais e processos infecciosos (SIRIWOHARN
et al., 2004; KONDRASHOV et al., 2009). Entre os diferentes vegetais, as uvas são
consideradas uma das maiores fontes de compostos fenólicos, no entanto sabe-se que há uma
considerável diversidade entre as cultivares, e isso resulta em uvas com diferentes
características, tanto de sabor quanto de coloração, o que certamente está associado com o
conteúdo e o perfil dos polifenóis (GIL-SANCHEZ et al., 2017).
Estes compostos presentes nas uvas, são reconhecidos pelo seu papel na modulação da
expressão de enzimas antioxidantes (PUIGGRÓS et al., 2005); proteção contra danos
oxidativos em células cerebrais de ratos (GUO et al., 2007); diminuição do processo
aterosclerótico em hamsters (VINSON et al., 2002) e alguns efeitos anti-inflamatórios (WANG
et al., 2009). Alguns estudos apresentam efeitos anticolesterolêmicos do óleo de semente de
uva, com comprovada redução da lipoproteína de baixa densidade (LDL) e aumentos dos níveis
da lipoproteína de alta densidade (HDL), características relacionadas aos efeitos cardioprotetores (BEVERIDGE et al., 2013).
Maier et al. (2009), identificaram alguns compostos fenólicos como os monômeros
ácido gálico, catequina, epicatequina e epicatequina-3-O-gallato, e grande variedade de
oligômeros de procianidinas em cascas e sementes de uva. Estes elevados conteúdos de
compostos bioativos tanto nas farinhas quanto no óleo de semente de uva, caracteriza-os como
alimentos funcionais, muito disseminados nas práticas nutricionais atuais (SHINAGAWA,
2015).
Considerando o valor nutricional agregado às farinhas do bagaço de uva e óleo de
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semente de uva, produtos com significativa importância como subprodutos da agroindústria da
uva e produzidos de forma sustentável, pretende-se caracterizar farinhas de onze cutivares, e
extratos oleosos de treze cultivares, extraídos de resíduos obtidos em vinícolas brasileiras,
comparando-os quanto à sua composição centesimal, mineral e de compostos bioativos, bem
como avaliar a capacidade antiradicalar apresentada pelos mesmos.

2 OBJETIVOS
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2.1 Objetivo geral

Este estudo teve como objetivo principal caracterizar as farinhas produzidas a partir dos
bagaços e das cascas; e os óleos de sementes provenientes dos resíduos da vinificação de
diferente cultivares de uva, visando elucidar o seu potencial aproveitamento para
enriquecimento nutracêutico na alimentação humana.

2.2 Objetivos específicos

1. Comparar a qualidade das farinhas de resíduos de uvas provenientes da vinificação das uvas
das cultivares Bordô, Seibel, Tannat, Malbec, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon,
Ancellotta, Sangiovese e Cabernet Franc, pelos métodos de desidratação em estufa e em
liofilizador a vácuo; maceração e ausência de maceração, e farinhas de cascas ou bagaços;
2. Avaliar a capacidade antiradicalar das farinhas de resíduos vinícolas pelo método de
sequestro do radical ABTS (2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolin) 6-ácido sulfônico), e método
HOCl-;
3. Determinar os teores de antocianinas,e de compostos fenólicos nas farinhas de resíduos
vinícolas de diferentes cultivares de uva por cromatografia líquida;
4. Quantificar os elementos-traço Ca, Mg, Na, K, Fe, Zn, Cu e Mn presentes nas farinhas de
resíduos de produção das diferentes cultivares de uva.
5. Determinar e quantificar a composição de ácidos graxos por cromatografia gasosa e de
vitamina E por cromatografia líquida dos óleos de sementes de uva;
6. Determinar os eventos de degradação endotérmicos e exotérmicos nos óleos de sementes de
uvas.

3 REFERENCIAL TEÓRICO
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3.1 Produção vitivinícola e geração de resíduos

Existem, no mundo, milhares de cultivares de uvas; as principais pertencem à espécie
Vitis vinifera, usadas na elaboração de vinhos fi nos, e às espécies V. labrusca e V. bourquina,
usadas na elaboração de vinhos de mesa e sucos de uva (REISCH; PRATT, 1996). A espécie
Vitis vinifera é originária do Cáucaso, de onde foi difundida por toda a costa mediterrânea há
centenas de anos, seja para a produção de fruta para consumo in natura, seja como matériaprima para a elaboração de vinhos. Foi na costa mediterrânea que, ao longo de séculos de
cultivo, foram selecionadas essas milhares de cultivares de Vitis vinifera, especialmente aquelas
destinadas à elaboração de vinhos. Algumas ganharam o mundo, consagrando-se pela ampla
capacidade de adaptação e pelas características dos vinhos que originam; outras, de adaptação
mais restrita, permaneceram em suas regiões de origem, proporcionando aos seus habitantes a
oportunidade de elaboração de produtos típicos e exclusivos (COMITÉ TECHNIQUE
PERMANENT DE LA SÉLECTION DES PLANTES CULTIVÉES, 1995; GALET, 1991;
ITÁLIA, 1960.). As uvas rústicas, também chamadas de uvas americanas ou híbridas, são
originárias da costa leste americana. Muitas dessas cultivares surgiram entre 1800 e 1850, fruto
do trabalho de melhoristas amadores ou da seleção ao acaso de plantas silvestres. As espécies
de maior destaque são V. labrusca e V. bourquina, além de híbridos interespecífi cos que
apresentam V. vinifera em sua genealogia (REISCH; PRATT, 1996). A vitivinicultura
brasileira nasceu e cresceu com base em uvas americanas e híbridas usadas para a elaboração
de vinhos de mesa e também de sucos de uva. Entretanto, a partir de meados do século XX,
começaram a ser elaborados vinhos finos, com uvas de cultivares de Vitis vinifera.
Os principais produtores mundiais de vinhos no ano de 2015 foram Itália, França,
Espanha, Estados Unidos, Austrália, China, Chile, África do Sul, Argentina e Alemanha (OIV,
2016). Somados às demais regiões produtoras, foram cerca de 75 milhões de toneladas de uvas
destinadas à produção mundial de vinhos em 2015. Neste mesmo ano a produção vinícola
aproximada foi de 270 milhões de hectolitros, no entanto o volume de resíduos resultantes desta
cadeia produtiva foi de aproximadamente 13 milhões de toneladas (OIV, 2016).
A vitivinicultura brasileira, embora presente em vários estados e regiões, se concentra
principalmente no Rio Grande do Sul, na serra gaúcha, onde quase a totalidade da produção se
destina à agroindústria do suco e do vinho e é essencialmente produzida por agricultores
familiares (MELLO, 2015). Na produção de uvas de mesa, a cultura se destaca no Vale do São
Francisco (Pernambuco e Bahia) e em São Paulo, gerando renda para milhares de famílias. Nos
últimos anos, com a implementação das Indicações Geográficas no Brasil, a viticultura tem
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contribuído fortemente para o desenvolvimento dos territórios envolvidos, promovendo a
agregação de valor aos produtos e a valorização de seus respectivos fatores naturais e culturais
(MELLO, 2015).
Em 2015 foram produzidas 1.499.353 toneladas de uvas no Brasil. Ocorreu redução de
produção nos estados da Bahia, São Paulo e Paraná. Nesses estados, além de fatores climáticos
terem afetado a produtividade, também ocorreu redução da área cultivada. Na Bahia a redução
da produção foi de 0,13%, em São Paulo o recuo foi de 3,22% e no Paraná a produção de uva
diminuiu 1,12% (MELLO, 2015).
A produção de uvas brasileiras destinadas ao processamento (vinho, suco e derivados)
foi de 781.412 milhões de quilos, em 2015, representando 52,12% da produção nacional. O
restante da produção (47,88%) foi destinado ao consumo in natura (MELLO, 2015). Estima-se
que os resíduos resultantes do processamento da uva correspondam à cerca de 210 mil toneladas
por ano (MAPA, 2015).
De acordo com dados do Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN), no ano de 2016 a
produção brasileira destinada ao processamento teve uma queda em cerca de 57%,
representando aproximadamente 302,2 milhões de quilos de uva (IBRAVIN, 2017).
Os principais resíduos da vinificação são separados durante as etapas de esmagamento
e prensagem das uvas e apenas pequenas quantidades desses resíduos são valorizados ou
aproveitados. A recuperação de compostos a partir dos desperdícios contínuos da indústria de
vinho poderia representar um avanço significativo na manutenção do equilíbrio do ambiente,
visto que nas vinícolas as grandes quantidades de resíduos gerados apresentam sérios problemas
de armazenagem, de transformação, ou de eliminação, em termos ecológicos e econômicos.
Esta situação explica o interesse crescente em explorar os subprodutos da vinificação
(SCHIEBER; STINTZING; CARLE, 2002).
Os resíduos sólidos do processo de industrialização da uva, quando mal dispostos são
agressivos ao ambiente, liberando quantidades significativas de efluentes líquidos, que contém
alto teor de nutrientes, matéria orgânica e outros elementos que, em contato com o solo, fontes
e arroios, causam a morte de organismos vivos. No entanto, se bem utilizados podem se
constituir em matéria-prima para outras finalidades. Os resíduos sólidos da uva processada
industrialmente e que podem ter algum interesse econômico potencial são o engaço, o bagaço,
sementes, material filtrado dos líquidos (borra) e outros (CHENG, 2012). Embora muitos
polifenóis sejam transferidos das uvas para o vinho durante o processo de vinificação, os
materiais residuais (bagaço, engaço e sementes) tem sido foco de estudos que as relacionam
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como boas fontes de compostos fenólicos (MATTHÄUS, 2008; SCOLA et al., 2011;
KARLING et al., 2017 ).

3.2 Processo de produção dos vinhos
O processamento do vinho tinto inicia com o desengace e esmagamento da uva. Este
processo deve ser realizado de forma lenta para não triturar a ráquis (eixo da inflorescência –
Figura 1a), pois ela interfere negativamente na composição química do mosto, devido ao baixo
teor de açúcar e acidez e elevado teor de potássio, além de favorecer o aparecimento de gosto
amargo e sensação de adstringência nos vinhos tintos. O processo de esmagamento tem o
objetivo exclusivo de liberar somente o mosto (MIELE; MIOLO, 2003).
A máquina desengaçadeira-esmagadeira (Figura 1b) é formada por um cilindro horizontal
de teflon perfurado, para triturar a película e a ráquis. No interior do cilindro, gira um eixo com
pás de tamanho variável no sentido contrário e em baixa velocidade. A baga da uva é esmagada
pela passagem entre dois rolos revestidos de borracha.

Figura 1. a) Engaços (ráquis) retirados em máquina desengaçadeira-esmagadeira; b) Máquina
desengaçadeira-esmagadeira para separação da ráquis e esmagamento da uva.
Fonte: Catálogo Enobrasil
A execução adequada do esmagamento repercute no primeiro efeito positivo, a dispersão
das células de leveduras presentes na película, que além de provocar aeração favorável para
sua multiplicação, contribui para o início da fermentação alcoólica. Entretanto, o efeito mais
significativo do esmagamento adequado da uva é a sua contribuição no processo de maceração,
o que permite um aumento da superfície de contato entre o mosto e a parte sólida, facilitando
a dissolução do tanino e da matéria corante.
Depois dessas operações, o mosto é enviado para o recipiente de fermentação, com o
auxílio de bombas apropriadas, do tipo monohelicoidal ou a pistão, que funcionam a baixa
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velocidade, para não triturar a uva. As mangueiras transportadoras devem ter diâmetro superior
a 10 cm, para facilitar o fluxo do mosto e ser de material inerte, para não liberar substâncias
tóxicas (EMBRAPA, 2006).
Nesse processo, participam agentes microbiológicos e, por isso, o local da fermentação
deve ter boas condições higiênicas, água de qualidade e em quantidade suficiente. Na parte
inferior das paredes da sala, devem haver aberturas, para facilitar a liberação do dióxido de
carbono formado na fermentação alcoólica.
Os equipamentos instalados no setor de fermentação são os seguintes: pipas para
fermentação, bombas para bagaço, bombas para remontagens e respectivas mangueiras,
mastelas (pequenos recipientes), prensas, caracol ou esteiras para a retirada de bagaço dos
tanques.
O processo fermentativo é iniciado imediatamente após a adição de levedura seca ativa
(Saccharomyces cerevisiae). Essa levedura deve ser inicialmente hidratada com água morna a
35°C, na proporção de dez vezes o seu peso. A distribuição uniforme das células de levedura
no mosto é feita pelo processo de remontagem.
A fermentação alcoólica é analisada pela determinação da densidade e do teor de açúcar
do mosto, no mínimo, duas vezes ao dia. A temperatura da fermentação deve permanecer entre
25 e 30°C, para favorecer a extração dos compostos fenólicos. Dependendo da qualidade da
uva,

pode se fazer necessária a correção do teor de açúcar do mosto com sacarose

(chaptalização).
Para reduzir as perdas de álcool e outros compostos voláteis por evaporação, assim como
os riscos de contaminação microbiana, o recipiente a ser adotado é o tanque fechado com
chapéu flutuante. Esse sistema permite macerações mais longas; mas requer muita atenção no
aumento de temperatura de fermentação (EMBRAPA, 2006).
O período em que a parte sólida da uva - película e semente - permanece em contato com
o mosto é chamado de maceração. Compreende o período entre 48 horas e 5 dias iniciais em
que a fermentação do mosto ocorre com a parte sólida (cascas, sementes), em tonéis ou em
recipientes com movimentos automáticos. Posteriormente a este processo, o vinho é bombeado
para outro tanque (transfega), e o bagaço é removido, sendo este processo conhecido como
descube. Nesse período, ocorre a diluição seletiva e a difusão de compostos da película e
semente para o mosto. Para produzir vinhos com boa intensidade de cor e com aromas frutados,
o período de maceração deve ser curto, de no máximo 6 dias (EMBRAPA, 2006). Esta etapa
do processo de vinificação ocorre simultaneamente à fermentação alcoólica.
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As remontagens - que devem ser efetuadas, de forma suave, pelo menos duas vezes por
dia - são realizadas para extrair os componentes da parte sólida da uva, homogeneizar a massa
vínica em fermentação, controlar a temperatura de fermentação e evitar o desenvolvimento de
microrganismos indesejáveis na parte superior da parte sólida da uva. Esse trabalho consiste
em retirar o mosto da parte inferior do recipiente e colocá-lo novamente na parte superior, com
o auxílio de uma bomba. É importante cuidar para que a parte sólida fique submersa por um
período de 30 minutos para cada operação.
A definição para o período de maceração, bem como para o número e o tempo de
remontagens, deve levar em consideração a qualidade da safra vitícola. Nas boas safras,
geralmente, a maceração pode ser mais prolongada, para forçar a maior extração de
determinados componentes da película (EMBRAPA, 2006).
O processo de separação da parte sólida e líquida do mosto é conhecido como descuba.
Inicialmente, deve-se interromper as remontagens um dia antes da descuba, para favorecer a
separação do mosto. Depois, utilizando-se uma mastela, retira-se o mosto pelo registro inferior
e envia-se para outro recipiente, para completar a fermentação alcoólica. Depois de bem
esgotado, a porta frontal do recipiente é aberta e com o auxílio de uma pá, com a qual retira-se
a parte sólida, que é encaminhada através de uma bomba ou de um caracol, para a prensa
(Figura 2).

Figura 2. Bomba para transportar o bagaço até a prensa.
Fonte: Catálogo Enobrasil

O mosto obtido da descuba, mais o da primeira prensagem, deve ser colocado em
recipiente de aço inoxidável, para completar a fermentação alcoólica (Figura 3). Nessa fase, o
mosto apresenta ainda entre 15 e 25 g/L de açúcar residual, que deve ser transformado em álcool
pelas leveduras. É importante que esse recipiente permaneça cheio, com uma válvula na parte
superior para a saída do dióxido de carbono. O vinho obtido do mosto de segunda prensa deve
9

ser colocado para fermentação em recipiente separado do destinado à destilação (EMBRAPA,
2006). O vinho novo é turvo, sendo clarificado com o tempo devido à decantação nos tanques
de inox ou barricas de carvalho, podendo ser filtrado, caso necessário. Após estas etapas ocorre
o processo de envelhecimento do vinho, que depende da variedade de uva, de seu processo de
elaboração, do tipo e da estrutura do produto que se deseja, da safra e do valor agregado que
terá esse vinho.

Figura 3. Prensa vertical descontínua, utilizada para prensagem do bagaço na descuba.
Fonte: Catálogo F.lli Marchisio &C.S.p.A.

3.3 Composição do bagaço de uva e seu potencial de uso

Botanicamente, a uva pode ser classificada como uma fruta da videira, pertencente à
família Vitaceae e ao gênero Vitis, com as seguintes espécies principais: Vitis vinifera, Vitis
labrusca, Vitis rupestris, Vitis aestivalis, Vitis riparia, Vitis cinerea e Vitis Rotundifolia
(PAWLUS et al., 2013). Nesse sentido, a existência de numerosas cultivares de uva causa
diferenças na composição química, o que permite selecionar as cultivares mais adequadas tanto
para a industrialização quanto para o consumo natural (WANG et al., 2012).
Em relação ao seu valor nutricional, a composição da baga (grão) de uva é geralmente
formada por 6 a 12% de casca, 2 a 5% de semente e 85 a 92% de polpa. A polpa, que constitui
a principal parte da uva, é formada pelos seguintes constituintes: 65 a 85% de água, 12 a 25%
de açúcares redutores, 0,6 a 1,4% de ácidos orgânicos, 0,25 a 0,5% de substâncias minerais e
0,05 a 0,1% de compostos nitrogenados, além de diversas vitaminas hidrossolúveis e
lipossolúveis (SANTANA, 2005).
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Assim como os demais nutrientes apresentados, a composição mineral da uva pode
variar de acordo com as condições proporcionadas ao crescimento, como a composição do solo
e o uso de fertilizantes e de defensivos agrícolas. A relevância nutricional do suco deve-se
sobretudo ao alto teor de potássio, além de cálcio, ferro, magnésio e fósforo e baixos níveis de
sódio. Dessa forma, o suco fresco de uva apresenta de 2,5 g a 3,5 g L-1 de substâncias minerais
e de 0,5 g a 1 g L-1 de compostos nitrogenados, mantendo o bom teor de cálcio, potássio e
fósforo contido na fruta (TERRA et al., 2001; FERREIRA et al., 2002;).
O bagaço da uva (uma mistura das cascas e sementes) é um dos resíduos mais
abundantes da indústria vinícola, representando cerca de 16% da uva processada. Este material
é conhecidamente rico em muitos compostos tais como ácidos fenólicos, flavonóides, taninos
e saponinas (MAKRIS et al., 2007; SPANGHERO et al., 2009; KARLING et al., 2017) e,
portanto, possui um potencial muito grande para o uso para diversas finalidades, incluíndo o
controle de pragas, doenças e plantas daninhas em culturas agrícolas e o uso de extrato de uva
como agente inibidor de corrosão pela indústria metalúrgica, devido à sua alta capacidade
antiradicalar. O bagaço contém outro subproduto de alto valor agregado: a semente, que gera
óleo vegetal (BASTOS, 2014).
Como exemplo de possibilidades do uso do bagaço da uva, pode-se citar o trabalho de
Cheng et al. (2012), que verificaram efeito antimicrobiano de extratos do bagaço de uvas Pinot
Noir contra Staphylococcus aureus e Candida albicans. Os principais compostos fenólicos
encontrados foram (1) flavonóides: flavan-3-ols (catequina,epicatequina, epicatequina galato,
procianidinas A e B), flavonóis (quercetina e quercetina metil-glucosídeo), antocianinas
(delphinidina-3-glucosídeo, cinanidina-3-glucosídeo, petunidina-3-glicosídeo, peonidina-3glicosídeo, malvidina-3-glicosídeo, vitisina) (2) não flavonóides: hidroxibenzoato (ácido
gálico).
Spanguero et al. (2009) também constaram grande riqueza de substâncias
biologicamente ativas em estudo que desenvolveram para determinar a composição química de
sementes e casca do bagaço de uva de diferentes cultivares de uvas Vitis vinifera tanto brancas
como tintas, na Itália e na Califórnia (EUA). A partir dos resultados encontrados, estes autores
comprovaram que tanto nas sementes como na casca, as amostras italianas apresentaram maior
teor de matéria orgânica, lignina e cobre. Além disso, os teores de K, Fe e Zn, foram superiores
em uvas tintas da Califórnia. As uvas brancas italianas apresentaram maior teor de saponinas
na casca e tenderam a ter maior teor de fenólicos tanto na casca como nas sementes.
Em estudo com extrato de bagaço de uva das cultivares Niágara e Isabel (Vitis labrusca),
proveniente do processo de vinificação de cantinas do município de Videira – SC, Shirahigue
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(2008) realizou caracterização química das amostras e estas foram aplicadas em carne de frango
processada, para avaliar seu efeito sob a estabilidade oxidativa e a qualidade do produto cárneo
em questão. O emprego do extrato de bagaço de uva foi eficiente para manter a estabilidade
lipídica da carne de frango, apresentando resultados compatíveis com àqueles exibidos pelo
antioxidante sintético BHT (butil hidroxitolueno), componente capaz de mimetizar estrogênios
naturais do corpo, sendo considerado um disruptor endócrino (JOBLING et al., 1995).
Bender et al. (2016) realizaram um estudo de caracterização da farinha de casca de uva
(FCU) a partir do bagaço da cultivar Marselan (Vitis vinifera) proveniente do processo de
vinificação, e avaliou o efeito de sua inclusão em snack extrusado no que diz respeito aos
parâmetros nutricionais, tecnológicos e sensoriais. Realizaram-se as determinações
microbiológicas de coliformes a 45°C e Salmonella nas farinhas. A composição centesimal
apresentou fibra (58,01%), carboidratos (17,62%) e cinzas (12,46%) como os principais
constituintes. Resveratrol (6,14 mg g–1), luteolina (5,16 mg g–1) e kaempferol (3,01 mg g–1)
foram os compostos fenólicos detectados em maior quantidade na FCU, indicando presença de
antioxidantes na farinha. A formulação de snack contendo 9% (5% fibra) de FCU apresentou
melhores resultados de aceitação com relação aos atributos cor, aroma e textura, comparada à
formulação de snack padrão. Segundo estes autores, pelo enriquecimento nutricional (fibras e
fitoquímicos) e por agregar valor ao resíduo agroindustrial descartado pelas vinícolas, a adição
de FCU em snacks extrusados é viável e bastante interessante.
Devido à riqueza de componentes bioativos, o emprego da farinha de uva vem sendo
testado em diferentes produtos alimentícios. Piovessana (2013) utilizou este subproduto para o
desenvolvimento de biscoitos, Bennemann et al. (2015) estudaram a viabilidade do uso de
farinha de bagaço das cultivares Bordô e Ancellotta em muffins; enquanto que Karnopp et al.
(2016) adicionaram farinha de bagaço de uva Bordô em cookies. Estes estudos mostram, por
meio dos resultados das análises sensoriais, que, de modo geral, a adição das farinhas não afeta
negativamente a preferência pelos alimentos. Além disso, verificou-se que pela caracterização
físico-química e presença de compostos bioativos, é possível agregar valor nutricional com a
adição da farinha de resíduos de produção vitivinícola.
Alguns estudos têm indicado que a substituição parcial de farinhas refinadas ou corantes
em diferentes produtos alimentícios, por farinhas fabricadas a partir de frutas ou resíduos destas,
como é o caso da farinha de polpa de mamão, da casca da maçã e do limão, ou de bagaços de
uva consiste em uma estratégia valiosa para aumentar o conteúdo de fibras nestes produtos
(SHARMA & GUJRAL., 2014).
Sabe-se que os minerais são largamente distribuídos na natureza e exercem importantes
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funções no organismo humano. Segundo Franco (2004), o corpo humano apresenta na
composição elementar 96% de sua parte sólida formada pelos compostos de hidrogênio,
carbono, oxigênio e nitrogênio, os quais constituem os chamados princípios imediatos: água,
proteínas, carboidratos e lipídios. Os 4% restantes são formados pelos minerais, sendo que
somente cálcio (1,5%) e fósforo (1%) respondem por 2,5%, cabendo ao 1,5% restante todos os
demais minerais, e.g., potássio, sódio, manganês, magnésio, cloro, enxofre, zinco, flúor, cobre
e outros.
O corpo humano, em condições normais, excreta diariamente de 20 a 30 g de minerais
e necessita de reposição imediata por meio da alimentação. Os minerais do organismo humano
podem estar na forma sólida (dentes, ossos e na constituição de tecidos moles e músculos) ou
na forma de sais solúveis, agindo como eletrólitos na manutenção da homeostase. Dentre suas
importantes funções estão a contratilidade muscular, a coagulação sangüínea, os processos
digestivos, o transporte de oxigênio e outros (FRANCO, 2004). Apesar de sua importância,
pouco é conhecido sobre os teores dos minerais, tratando-se de resíduos de produção vinícola,
sendo que os dados existentes restringem-se à poucas cultivares.
Em estudo com a cultivar de uva Benitaka, desenvolvido em São João do Piauí, estado
do Piauí, Brasil, Souza et al. (2014) compararam os valores encontrados, com a ingestão
dietética de referência (DRI) (NationalAcademy of Sciences, 2011). Observou-se que a
quantidade de ferro (18,08 mg / 100g) fornece os requisitos diários para adultos (8 mg / dia
para homens e 8 a 18 mg / dia para mulheres). Contudo, a quantidade de zinco encontrada foi
de 0,98 mg / 100 g, inferior à dose diária recomendada de 11 mg para os homens e 8 mg para
mulheres Esses minerais são considerados essenciais para o corpo humano. Ferro,entre outras
funções, está associada à produção de células do sangue e zinco é essencial para o sistema
imunológico. Ambos nutrientes também são considerados potentes antioxidantes.
3.4 Qualidade microbiológica de farinhas provenientes de resíduos vegetais

A análise microbiológica é um dos parâmetros mais importantes que indicam a
qualidade e a inocuidade de alimentos. Pois os alimentos estão sujeitos a conter microrganismos
contaminantes, capazes de causar alterações indesejáveis nos alimentos, e nas pessoas que os
consomem, podendo assim serem patogênicos. Por este motivo é necessária a análise
microbiológica para a aquisição de informações sobre a produção do alimento e as condições
de higiene durante a produção, processamento, armazenamento e distribuição para o consumo
do mesmo (ANVISA, 2001). Para a categoria de farinhas fabricadas a partir de frutas e vegetais,
recomenda-se a investigação de coliformes termotolerantes e bolores e leveduras a 45°C de
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acordo com a RDC n.º 12 de 02/01/2001 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), a qual
aprova, no Art. 1º, o Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos.

3.5 Atividade antiradicalar

3.5.1 Antioxidantes em produtos alimentícios

O termo antioxidante pode ser definido como, uma substância que, mesmo quando
presente em baixas concentrações, comparada aos substratos oxidáveis, retarda ou previne
significativamente a oxidação destes substratos (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007).
As substâncias antioxidantes podem apresentar diferentes propriedades protetoras e agir
em diversas etapas do processo oxidativo, atuando por diferentes mecanismos (SILVA et al.,
2010), sendo propostos: (a) transferência de átomos de hidrogênio; (b) perda de prótons (H+)
seguida da transferência de elétrons; (c) transferência de elétrons acoplada a de prótons
(INFANTE, 2013).
Os principais antioxidantes nos vegetais são as vitaminas C e E, os carotenoides e os
compostos fenólicos, especialmente os flavonoides (SILVA et al., 2010). A atividade
antiradicalar de compostos fenólicos é principalmente devida às suas propriedades de óxidoredução, as quais podem desempenhar um importante papel na absorção e neutralização de
radicais livres, quelando o oxigênio triplete e singlete ou decompondo peróxidos. Em geral,
existem duas categorias básicas de antioxidantes: os naturais e os sintéticos (DEGÁSPARI;
WASZCZYNSKYJ, 2004).
Os compostos butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxitolueno (BHT), terc-butilhidroquinona (TBHQ), eritorbato de sódio e propil galato, são antioxidantes presentes no grupo
dos polifenóis e são os antioxidantes sintéticos mais utilizados na indústria de alimentos.
Estudos toxicológicos têm demonstrado que, apesar de atuarem como antioxidantes, existe a
possibilidade de estes antioxidantes sintéticos apresentarem efeito carcinogênico em
experimentos com animais. A redução do nível de hemoglobina e a hiperplasia de células basais
foram atribuídas ao uso de TBHQ (RAMALHO; JORGE, 2006; SOUSA et al., 2011).
Por estes motivos, o uso destes antioxidantes em alimentos é limitado, sendo proibido
seu uso em diversos países, como é o caso do TBHQ que não é permitido no Canadá e na
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Comunidade Econômica Européia. No Brasil, o uso destes antioxidantes é controlado pelo
Ministério da Saúde que limita em 200 mg kg-1 para BHA e TBHQ e 100 mg kg-1 para BHT .
Por isso, o interesse em encontrar antioxidantes a partir de fontes naturais, os quais
permitirão substituir os sintéticos ou fazer associações entre eles, para o emprego em produtos
alimentícios ou para uso farmacêutico, tem aumentado consideravelmente (DEGÁSPARI E
WASZCZYNSKYJ, 2004; RAMALHO; JORGE, 2006; SOUSA et al., 2007)

3.5.2 Compostos fenólicos em farinhas de resíduos vinícolas
Dentre os antioxidantes encontrados nos alimentos vegetais, os compostos fenólicos
presentes nas frutas ganham destaquepor suas funções bioativas (FANG et al., 2009). O efeito
benéfico destes compostos é observado principalmente por suas propriedades de óxido-redução,
mediante doação de elétrons, neutralizando os radicais livres pela geração de moléculas
quimicamente estáveis. Além disso, ainda podem atuar na interrupção das reações de oxidação
lipídica e na quelação de metais (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004; DUARTEALMEIDA et al., 2006). Neste contexto, a determinação da atividade antiradicalar em
alimentos torna-se cada vez mais importante nas áreas de tecnologia dos alimentos e de
nutrição, proporcionando a identificação dos alimentos com melhores benefícios à saúde,
etambém avaliando a proteção contra processos oxidativos e deteriorativos, que promovem a
redução do valor nutricional (QUEIROZ, 2006).
Os compostos fenólicos são definidos como o maior grupo de antioxidantes naturais,
com cerca de 8000 compostos diferentes. Estão distribuídos em diversos alimentos vegetais,
sendo metabólitos secundários destes e considerados fundamentais para o desenvolvimento
adequado da planta, defesa contra injúrias ambientais e processos infecciosos (SIRIWOHARN
et al., 2004; KONDRASHOV et al., 2009;).
As uvas são consideradas uma das maiores fontes de compostos fenólicos quando
comparadas a outras frutas e vegetais, no entanto sabe-se que há uma considerável diversidade
entre as cultivares, e isso resulta em uvas com diferentes características, tanto de sabor quanto
de coloração, o que certamente está associado ao conteúdo e ao perfil dos polifenóis (GILSANCHEZ et al., 2017).
Por ser a matéria-prima para a produção de vinhos e sucos, é importante conhecer os
teores de compostos fenólicos das uvas, pois estes podem influenciar a qualidade dos produtos
finais. Embora muitos polifenóis sejam transferidos das uvas para o vinho durante o processo
15

de vinificação, o bagaço residual tem sido foco de estudos que os relacionam como boas fontes
de compostos fenólicos (MATTHÄUS, 2008; SCOLAet al., 2008 ).
Os compostos fenólicos das uvas são classificados em flavonóides e não-flavonóides. Do
primeiro grupo fazem parte os flavanóis (catequina, epicatequina e epigalocatequina), flavonóis
(caempferol, quercetina e miricetina) e antocianinas, e ao segundo grupo pertencem os ácidos
fenólicos, hidroxibenzóicos e hidroxicinâmicos (CABRITA, 2003). Além destes compostos,
pode-se encontrar também o resveratrol, polifenol pertencente à classe dos estilbenos.
Os grupos das catequinas e epicatequinas, presentes principalmente nas sementes, são
responsáveis principalmente pelo sabor e adstringência de vinhos e sucos de uva. Quercetina,
caempferol e miricetina, embora presentes em menor quantidade, possuem importante papel no
desenvolvimento da coloração do vinho, atuando como co-pigmentos junto às antocianinas.
As antocianinas são flavonóides amplamente distribuídos na natureza e são responsáveis
pela maioria das cores azul, violeta e todas as tonalidades de vermelho, presentes em flores e
frutos. Em uvas tintas, as antocianinas representam a maior quantidade dos compostos
fenólicos, representando um constituinte importante para a produção de vinhos tintos porque
contribuem para os atributos sensoriais e, principalmente, para a coloração da bebida
(MITJANS, 2004).
Os ácidos fenólicos, também usualmente encontrados em baixas concentrações,
representam um dos principais compostos em uvas brancas, influenciando o aroma e gosto dos
vinhos. Além das características organolépticas, todos esses compostos contribuem para
aumentar as propriedades benéficas dessas bebidas. Dentre todos os compostos fenólicos das
uvas, o resveratrol tem atraído atenção especial nas últimas décadas devido à estudos
epidemiológicos que mostram correlação inversa entre o consumo moderado de vinho e a
incidência de doenças cardiovasculares (CABRITA, 2003). O resveratrol pode ser encontrado
no cacau, amendoim, algumas variedades de chás, porém, a principal fonte são as uvas e seus
derivados.Sua biossíntese nas plantas é induzida por fatores ambientais como a radiação UV e
infecção por fungos (COUNET et al., 2006).Os estudos com este composto iniciaram a partir
dos questionamentos relacionados à dieta francesa, que apesar de rica em gorduras de origem
animal, parece associada à baixa incidência de doenças cardiovasculares, fenômeno conhecido
como “Paradoxo Francês” (ABE et al., 2007).

3.5.3 Atividade Antiradicalar Total pelo método do Radical ABTS+
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O radical catiônico do ABTS [2,2’-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)]
(Figura 4) é corriqueiramente utilizado para avaliar as habilidades dos flavonóides e agentes
fenólicos como scavengers de radicais (PELLEGRINI et al., 1999).
Este radical é gerado em solução, com substituição do etanol por tampão fosfato de
potássio 10 mM. É utilizado nas reações em concentrações de 55 μM (diluição de 1:88 em
relação ao radical preparado). O ABTS·+ apresenta picos nos comprimentos de onda 630 nm,
734 nm e 812 nm (PELLEGRINI et al., 1999).

Figura 4. Estrutura molecular do radical livre ABTS+

De acordo com a metodologia desenvolvida por Re et al. (1999) e Rufino et al. (2007)
o radical ABTS•+ (ácido 2,2´-azino-bis (3-etilbenzotiazolin)-6-ácido sulfônico) pode ser
formado a partir de uma reação química, com a redução do ABTS pelo perssulfato de potássio
(ROCKENBACH, 2008; TREMOCOLDI, 2015).
O radical ABTS•+ apresenta uma cor esverdeada e pode chegar a formarmais de 60 %
de radicais livres depois de 16 horas de incubação. Ao reagir com os antioxidantes presentes na
amostra, o radical vai descolorindo e esse decaimento de coloração é medido pela absorbância
a 734 nm (ROCKENBACH, 2008).
Os resultados obtidos das análises antioxidantes são equiparados ao Trolox (6-hidroxi2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico 97%), antioxidante sintético, hidrossolúvel e
similar à vitamina E, e são expressos em TEAC (quantidades equivalentes a Trolox)
(ROCKENBACH, 2008).

3.5.4 Atividade Antiradicalar Total pelo método do sequestro do Radical Ácido
Hipocloroso (HOCl)
O ácido hipocloroso (HOCl) é um potente agente oxidante gerado nos neutrófilos pela
reação de íons cloreto (Cl-) com peróxido de hidrogênio (H2O2) catalisado pela mieloperoxidase
(MPO). Acredita-se que a produção de HOCl por este sistema constitui um importante
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mecanismo de defesa contra micro-organismos, entretanto, sua produção excessiva reage com
uma série de substratos biológicos, como proteínas, aminoácidos, lipídeos, ácidos nucléicos,
vitaminas e outras espécies reativas de oxigênio, causando danos nos tecidos, e contribuindo
para o desenvolvimento de doenças como aterosclerose e câncer (ALVES, 2010).
A enzima α1-Antiproteinase (α1-AP) é considerada um potente inibidor da serina
protease em fluidos do corpo humano, e também da enzima elastase. No entanto, α1-AP é
também muito sensível ao ataque por HOCl, e quando é inativada por este radical livre, perde
a capacidade de inibir a elastase. Assim, a habilidade de um composto em proteger α1-AP tem
sido adotada como método para avaliar a atividade antiradicalar de substâncias em relação ao
HOCl, sendo monitorada por espectrofotometria (410 nm). Wasil et al. (1987) avaliaram a
atividade antiradicalar de fluidos humanos extracelulares através da produção de HOCl usando
MPO/H2O2/Cl- (Equação abaixo) como fonte desta substância e concluíram que esta atividade
se deve, em grande parte, à albumina presente nestes fluidos. A ação inibitória da α1-AP sobre
a elastase (extraída do pâncreas de porco), após a adição do substrato elastase [N-(3carboxipropionil) trialanil p-nitroanilida], foi monitorada espectrofotometricamente pelo
aumento linear da absorbância em 410 nm.
H2O2+ Cl- + H+H2O + HOCl

MPO

H2O + HOCl

Equação de geração do ácido hipocloroso catalisada pela mieloperoxidase
Aruoma et al. (1993) utilizaram uma modificação deste método para avaliar a atividade
antiradicalar do ácido gálico e seus derivados, no qual HOCl é gerado imediatamente antes do
uso através da reação do hipoclorito de sódio em pH 6,2 com ácido sulfúrico diluído. Utilizando
esta mesma metodologia, Martínez-Toméet al. (2001) avaliaram a atividade antioxidante de
aminoácidos extraídos de brócolis, no qual a asparagina mostrou mais alta atividade
sequestradora do ácido hipocloroso.
3.6 Composição do óleo da semente de uvas e seu potencial de uso

O bagaço de uva representa aproximadamente 16% das uvas, do qual cerca de 20-26%
são sementes (RICE, 1976). Desta forma, embora os vitivinicultores sempre consideraram
tradicionalmente estes resíduos um problema econômico e ambiental, estão gradativamente
sendo considerados como potenciais para agregar valor aos produtos.
As sementes constituem cerca de 20% do peso bruto do fruto, e calculada em material
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seco, representa entre 40 a 60% (MATTHÄUS, 2008). Considera-se a completa utilização das
uvas, incluindo as sementes, um importante fator econômico e de sustentabilidade, uma vez que
o óleo tem um sabor agradável e neutro, e possui elevada concentração de ácido linoleico, e de
vitamina E natural, que proporciona estabilidade oxidativa considerável ao produto.
Os óleos presentes nas sementes de uvas apresentam numerosos benefícios à saúde,
principalmente no que se refere à vitamina E e aos ácidos graxos essenciais. Estes ácidos graxos
são citados na literatura como protetores de doenças cardiovasculares (WIJENDRAN &
HAYES, 2004), enquanto que a vitamina E tem propriedades antitumorais e neuroprotetoras; é
capaz de baixar os níveis de colesterol e tem atividade antioxidante (CHOI & LEE, 2009).
Portanto, a possibilidade de reuso das sementes de uvas é promissor. Adicionalmente, na
extração do óleo, parte dele ainda permanece nos resíduos e poderiam ser aproveitados para
nutrição animal. No entanto, até o momento, não há estudos desenvolvidos que demostrem o
potencial do uso do óleo de sementes de cultivares tradicionalmente cultivadas no Brasil,
podendo ser um interessante objetivo de estudo.
As sementes de uva contém normalmente entre 8 e 20% de óleo (YILMAZ et al., 2009),
sendo que cerca de 3 milhões de toneladas de sementes de uva são descartadas anualmente no
Mundo (CHOI; LEE, 2009).
As sementes são fontes ricas de componentes polifenóis e tem sido largamente
estudadas por diversos grupos (DAVIDOV - PARDO; MCCLEMENTS, 2015). Os óleos que
não são refinados podem conter tocoferol e outros compostos ativos com propriedades
antioxidantes (LOPES E BERNARDO-GIL, 2005).
O teor mineral de sementes de uva antes do processo de vinificação e resíduos da
fabricação do vinho tem demonstrado ser uma importante fonte de nutrientes e elementos
essenciais. Em algumas sementes de uva coletadas de diferentes locais na Turquia os teores de
minerais de macro e microelementos (Al, B, Ca, Co, Mo, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, S, Se e Zn)
foram determinadas (OZCAN, 2010). Ca, K, Mg, Na e P foram estabelecidos como os
principais minerais contidos em sementes de uva. Enquanto que os teores de vitaminas A e B1
e, dos minerais Fe, Mn e Zn eram eleveados em todas as sementes, os conteúdos Cu, Mo, Cr e
Se foram muito baixos. Yang et al. (2010) estudaram a composição da casca, da polpa e de
sementes das cultivares tintas Cabernet Sauvignon e Marselan e da cultivar branca
Welschriesling. As duas cultivares tintas mostraram teores significativamente mais elevados de
Cu, Cr, Ba, Mo, Cd, Ga e Ge e menores concentrações de B e Mn que a cultivar branca
Welschriesling. Concentrações da maioria dos elementos de traço, tais como Mn, Fe, Cu, Zn,
Sr, Ba, Mo, Pd, Cd, Ga, Ge, nas sementes foram significativamente maiores do que na casca e
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polpa.
Estudo desenvolvido na Itália e na Califórnia para determinar a composição química de
sementes e da casca do bagaço de uva de diferentes cultivares de uvas Vitis vinifera brancas e
tintas mostrou que tanto nas sementes como na casca, as amostras italianas apresentaram maior
teor de matéria orgânica, lignina e cobre. No entanto, os teores de K, Fe e Zn, foram superiores
em uvas tintas da Califórnia. As uvas brancas italianas apresentaram maior teor de saponinas
na casca e tenderam a ter maior teor de fenólicos tanto na casca como nas sementes
(SPANGHERO et al., 2009).

3.7 Conteúdo de ácidos graxos em óleos de sementes de uvas

Lutterhodt et al. (2011) estudaram a composição de ácidos graxos, a estabilidade
oxidativa e a atividade antioxidante e antiproliferativa de óleos prensados a frio e farinhas
extraídos das cultivares de uvas Chardonnay, Concórdia, e Rubi. Nas farinhas das sementes os
perfis fenólicos também foram medidos. O ácido graxo mais abundante nos óleos foi o ácido
linoleico, que variou de 66,0 g 100 g-1 de ácidos graxos totais no óleo de semente de uva Rubi
a 75,3 g 100 g-1 no óleo de semente de uva Concórdia. Os óleos também apresentaram elevados
teores de ácido oléico e baixos níveis de gordura saturada. O óleo da semente de uva Rubi
registrou o maior índice de estabilidade oxidativa. O conteúdo fenólico total foi até 100 vezes
menor nos óleos do que nas farinhas. A luteína, zeaxantina, criptoxantina, β-caroteno, e os
níveis de α-tocoferol também foram medidos. A atividade antiradicalar avaliada pela
capacidade de eliminação do radical DPPH variou de 0,07-2,22 mmol de equivalentes Trolox
(TE) g-1 de óleo e 11,8-15,0 mmol TE g-1 de farinha. Neste estudo também foi testada a
atividade antiproliferativa contra células de câncer de cólon HT-29. Todas as farinhas de
semente e óleo de semente de uva Concórdia registraram significativa (p<0,05) inibição do
crescimento das células cancerígenas, demonstrando o potencial de desenvolvimento de
aplicações de valor agregado para esses óleos de sementes e farinhas como fontes dietéticas de
antioxidantes naturais e agentes antiproliferativos para a saúde (LUTTERHODT et al., 2011).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), considerando a necessidade de
maior controle sanitário dos alimentos, por meio da RDC Nº 482, DE 23 DE SETEMBRO DE
1999, fixou as características mínimas para assegurar a qualidade dos óleos e gorduras vegetais,
baseada no teor dos principais constituintes dos óleos, que são os ácidos graxos.

Tabela 1. Principais ácidos graxos dos óleos vegetais, de acordo com a ANVISA
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Carbono Ácidos

Soja

Girassol

Arroz

Oliva

Semente de uva

C12:0

Láurico

-

-

-

-

<0,5

C14:0

Mirístico

<0,1

<0,5

04-1,0

0,05

<0,3

C16:0

Palmítico

7-14

3-10

12-18

7,5-20

5,5-11

C16:1

Palmitoléico <0,5

<1

0,2-0,4

0,3-3,5

<1,2

C18:0

Esteárico

1,4-5,5

1-10

1,0-3

0,5-5

3-6

C18:1

Oléico

19-30

14-35

40-50

55-83

12-28

C18:2

Linoléico

44-62

55-75

29-42

3,5-21

58-78

C18:3

Linolênico

4-11

<0,3

<1

0,9

<1

C20:0

Araquídico

<1

<1,5

<1

0,6

<1

C24:0

Lignocérico

-

<0,5

-

0,2

<0,1

Fonte: ANVISA, RDC 23/1999.

De acordo com estes dados, os principais ácidos graxos encontrados nos óleos de
sementes de uvas são os do tipo insaturados, oléico e linoleico, com teores muito semelhantes
ao do óleo de girassol. No entanto, o oléo de semente de uva, por se tratar de um produto cuja
matéria prima é caracterizada como resíduo, apresenta vantagem sustentável em relação ao
primeiro.
3.8 Vitamina E em óleos de sementes de uvas

A vitamina E pertence a uma família composta de tocoferóis e tocotrienóis (AHMED et
al., 2005), estruturas as quais apresentam diferente potencial biológico. O α-tocoferol é
considerado o mais importante, pois exerce a ação de inibir a oxidação dos radicais livres,
reagindo com o oxigênio e inviabilizando a transformação dos ácidos graxos insaturados em
aldeídos.
Os compostos da família da vitamina E oferecem benefícios à saúde humana, tendo
como função essencial o transporte de elétrons para dentro das mitocôndrias no sistema
fisiológico (GARAVAGLIA et al., 2016). Atuam como antioxidantes lipossolúveis, protegendo
as membranas celulares de radicais e espécies mutagênicas. Os radicais livres são responsáveis
por vários processos patológicos, como câncer, arteriosclerose e perda celular causando o
envelhecimento. Atualmente têm-se recomendado cada vez mais o consumo de alimentos que
contenham antioxidantes para a proteção contra processos degenerativos (OLIVEIRA et al.,
2003).
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A vitamina E é um componente básico do óleo de semente de uva que o torna resistente
à degradação oxidativa (GARAVAGLIA, 2016). Atua como imunoprotetor, anticoagulante,
redutora da oxidação LDL (low density lipoprotein) e antitrombose (GARAVAGLIA et al.,
2016). Geralmente é consumida na alimentação por meio da ingestão de óleos vegetais, que
contém em média 70-1900 mg de tocoferóis por quilograma de óleo (FREITAS et al., 2008).
Em estudo realizado por Nash (2004) foi observado que o consumo de até 45 g / dia de
óleo de semente de uva aumentou HDL colesterol em 13% e reduzir os níveis de colesterol
LDL em 7% nos seres humanos. Em modelos animais, no entanto, há resultados conflitantes
quanto à alterações no perfil lipídico sérico, muscular e hepático (SHINAGAWA et al., 2015)
após o uso de óleo de semente de uva.
Os estudos realizados em extrações de vitamina E com óleo de sementes de diferentes
cultivares de uva, apresentaram variações de concentração. No estudo de Oomah et al (1998),
para as cultivares Barbera, Malbec, Gamay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot ,Cabernet
Franc e Syrah extraídas com fluído supercrítico, CO2 e éter de petróleo, foram obtidos valores
entre 3,58 mg 100g-1 a 30,9 mg 100g-1 de vitamina E.
A análise de uvas cultivadas no Brasil apresentou como resultados o óleo da semente de
uva Isabel contendo valores inferiores a 1 mg de-tocoferol em 100 g de óleo. Os melhores
resultados foram obtidos para as sementes de uva Cabernet e Merlot (5,67 e 7,03 mg 100 g-1)
(FREITAS et al., 2008).

3.9 Análise de eventos térmicos em óleos vegetais

Nas últimas décadas, técnicas termoanalíticas têm sido empregadas com o intuito de
controlar a qualidade de óleo de gorduras vegetais, pois fornecem dados sobre a estabilidade
destes produtos perante seu comportamento térmico (FONSECA; YOSHIDA, 2009). Quando
são aquecidos a altas temperaturas, o processo da oxidação é acelerado, ocorrendo reações de
oxipolimerização e decomposição termo-oxidativa (RAMPAZZO, 2010).
A Termogravimetria (TGA) é um método quantitativo, validado em termos de precisão,
exatidão, robustez e limite de quantificação, onde sob condições controladas de gás ambiente e
aumento de temperatura, fornece as alterações de massa que ocorrem, sendo representadas por
curvas onde é permitido obter conclusões sobre a estabilidade térmica da amostra. Entretanto,
quando se trata das faixas em que se têm as variações de massa, este método se torna também
qualitativo, já que esse parâmetro é medido em função de fatores instrumentais e características
das amostras (IONASHIRO, 2005). A análise de TGA dispõe de recursos que possibilitam o
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monitoramento do comportamento térmico dos óleos, estabilidade oxidativa, parâmetros de
cinética, energia de ativação, como também determinar a fração de compostos voláteis
presentes devido à variação de massa com o aumento de temperatura (SAAD et al., 2008).

3.10 Métodos de desidratação em alimentos
A deterioração em alimentos é diretamente proporcional à quantidade de água livre
presente nos mesmos, e uma das propostas utilizadas como método de conservação, é a
desidratação, cujo objetivo principal é a remoção parcial de água dos alimentos. Este método
apresenta como vantagens principais o baixo custo e a obtenção de produtos com segurança
microbiológica satisfatória (LENART, 1996; MOTA, 2005). No entanto, observa-se que os
processos de desidratação que empregam o calor como método de remoção de água,
frequentemente, provocam no produto final, alterações em seus atributos físicos, químicos e
estruturais, além de interferir no sabor, coloração e valor nutricional (DI SCALA &
CRAPISTE, 2008).
No processo de secagem por evaporação de um sólido ocorrem dois processos
fundamentais e simultâneos: há transferência de calor para evaporar o líquido e transferência
de massa na forma de líquido ou de vapor dentro do sólido para a superfície (SILVA, 2008).
Esta metodologia de processamento causa alterações indesejáveis nos alimentos,
principalmente o endurecimento da parte externa do mesmo, além de alterações nutricionais
(CORREIA et al., 2008).
Embora ainda sejam poucos os estudos que avaliam o efeito do método de desidratação
sobre os compostos bioativos de alimentos, algumas pesquisas apontam que a temperatura de
secagem também possa ter um efeito considerável sobre tais compostos (MARFIL et al., 2008).
Uddin et al. (2001) ressaltam que a desidratação de alimentos com o uso de calor pode interferir
significativamente na concentração de compostos antioxidantes, como por exemplo os
polifenóis e a vitamina C, cuja degradação é proporcional à elevação da temperatura.
Assim sendo, processos de desidratação de alimentos que não empregam o calor como
mecanismo de remoção de água, como a liofilização, são mais eficientes na conservação dos
compostos bioativos de alimentos. Este técnica consiste em um processo de estabilização, no
qual uma substância é previamente congelada e então a quantidade de solvente (geralmente
água) é reduzida, primeiro por sublimação e posteriormente por dessorção, para valores tais que
impeçam atividade biológica e reações químicas; e passam pelos processos de congelamento
23

inicial, secagem primária e secagem secundária (MARQUES, 2008). Esta metodologia é
particularmente interessante para a preservação dos polifenóis, que segundo Malacrida e Motta
(2005) são sensíveis à elevação da temperatura.

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Local de obtenção da matéria-prima

Foram utilizados cerca de 20 kg de bagaço para cada uma das cultivares. Bordô e Seibel,
foram coletadas em janeiro do ano de 2015, provenientes da Vinícola Dell Mont, localizada
no Município de Bituruna, no sul do Estado do Paraná, situada a uma altitude de 987m,
latitude: 26º 09' 41" S e longitude: 51º 33' 09" O. Tannat, Malbec, Cabernet Franc, Ancellotta
e Pinot Noir, foram coletadas nos meses de fevereiro e março de 2015, na Vinícola Villagio
Grando, localizada no Município de Água Doce, Norte do Estado de Santa Catarina, situada
a 969 m de altitude, latitude: 26º 59' 52" S e longitude: 51º 33' 22" O. Cabernet Sauvignon,
Merlot, Sangiovese e Sauvignon Blanc e foram coletadas no mês de março de 2016, na
Vinícola Abreu Garcia, localizada no Município de Campo Belo do Sul, sul do Estado de
Santa Catarina, a 1017 m de altitude, latitude: 27º 53' 57" S e longitude: 50º 45' 39" O.
Também foi coletado somente resíduos de sementes depositadas no fundo do tanque de
fermentação, das cultivares Villard, Niágara Branca, provenientes da Vinícola Dell Mont.

b)

a)

Figura 5. a) Vista da sede da Vinícola Abreu & Garcia, no município de Campo Belo do Sul,
Santa Catarina, Brasil; b) Entrada da Vinícola Villagio Grando, no município de Água Doce,
Santa Catarina, Brasil
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As amostras foram coletadas imediatamente após a abertura dos tanques de
fermentação, sendo acondicionadas em sacos de plástico identificados, para serem armazenadas
sob congelamento a -18 °C. A coleta deste material para transporte até o local do processamento
da farinha só ocorreu após congelamento completo dos resíduos.
O transporte dos resíduos congelados até o Laboratório de Pós-Colheita de Frutas e
Hortaliças do Campus Cedeteg foi realizado em caixas térmicas em temperaturas de 0 a 4 º C
até a cidade de Guarapuava, PR. Neste local, o material foi mantido sob refrigeração (0 a 4°C)
até o momento da desidratação em estufa, ou congelado em placas de Petri para posterior
desidratação no liofilizador.
4.2 Material experimental

Para a caracterização das farinhas de bagaços de uvas (FBU), utilizaram-se as cultivares
Pinot Noir, Malbec, Tannat, Ancellotta, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc safra
2014-2015, proveniente da vinícola Villágio Grando (Água Doce, Santa Catarina, Brasil); as
cutivares Seibel e Bordô safra 2014-2015, da vinícola Belmont (Bituruna, Paraná, Brasil); e as
cultivares Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, e Sauvignon Blanc, safra 2015-2016, da
vinícola Abreu & Garcia (Campo Belo do Sul, Santa Catarina, Brasil). Todas as farinhas
analisadas foram obtidas a partir do processo de desidratação em estufa.
A caracterização das farinhas de cascas de uvas (FCU), contemplou as cultivares e o
processo de desidratação em estufa, anteriormente descritos, com exceção de Sauvignon Blanc
e Sangiovese, devido à quantidade insuficiente para o preparo destas.
Para as análises de comparação entre a aplicação ou não do processo de maceração,
utilizou-se as cultivares Pinot Noir, Malbec, Tannat e Ancellotta, safra 2014-2015, vinícola
Villágio Grando, sendo que todas as farinhas foram obtidas a partir do processo de desidratação
em estufa.
Para as análises de comparação entre os processos de desidratação em estufa e
liofilizador, utilizou-se as cultivares Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Sauvignon
Blanc, safra 2015-2016, vinícola Abreu & Garcia, ambas tendo sido submetidas aos dois
processos.
Para as análises do perfil de ácidos graxos e teores de vitamina E nos óleos, utilizaramse as sementes de uvas separadas dos bagaços das cultivares Cabernet franc; Malbec; Tannat;
Ancellotta; Pinot noir; (safra 2014-2015, Vinícola Vilagio Grando, Água Doce, Santa Catarina,
Brasil), Bordô; Seibel; Niagara Branca e Villard (safra 2014-2015, Vinícola Dell Mont,
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Bituruna, Paraná, Brasil). Sangiovese; Cabernet sauvignon; Merlot (safra 2015-2016, Vinícola
Abreu & Garcia, Campo Belo do Sul, Santa Catarina, Brasil). Estas sementes foram
provenientes do processo de desidratação em estufa.
Na análise dos eventos de degradação endotérmica e exotérmica nos óleos de sementes
de uvas, utilizou-se cultivares Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Sauvignon Blanc,
safra 2015-2016, vinícola Abreu & Garcia, submetidas ao processo de desidratação em
liofilizador.

4.2.1 Preparo dos diferentes tipos de farinhas
O fluxograma apresentado na figura 6 apresenta as etapas de obtenção e processamento
dos bagaços, posterior elaboração dos diferentes tipos de farinhas, e análises laboratoriais às
quais foram submetidas.
.
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Figura 6. Fluxograma de obtenção e análises laboratoriais das farinhas de uva.
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As amostras submetidas à desidratação em estufa foram processadas no Laboratório de
Fruticultura do Curso de Pós-Graduação em Agronomia do Campus Cedeteg da UNICENTRO.
Inicialmente, o bagaço de cada uma das cultivares, foi distribuído em bandejas de alumínio
(750 ml), com espessura de aproximadamente 3 cm. O bagaço foi então submetido à secagem
em estufa microprocessada com circulação e renovação de ar modelo SL 102 (Solab,
Piracicaba, São Paulo, Brasil) à 45°C, até atingir a umidade de < 14% p/p indicada para a
produção de farinhas de resíduos de uvas (APHA, 2001). Após, permaneceram em temperatura
ambiente (22ºC) até total resfriamento. Este material foi submetido à tamisação em conjunto de
peneiras granulométricas do tipo tamis com aberturas de malhas de 10, 14 e 18 Tyler (Bertel,
Caieiras, São Paulo, Brasil) Em seguida, as cascas e sementes foram trituradas em moinho rotor
tipo ciclone/Willey, modelo MA1340 (Marconi, Piracicaba, São Paulo, Brasil), até a obtenção
da farinha de resíduos de uvas. Este material foi novamente submetido à tamisação em peneiras
com aberturas de malhas de 28 Tyler (Figura 7). O rendimento das farinhas foi obtido pelo peso
do produto final obtido.
A partir destas farinhas, o material cujas sementes foram todas separadas (cascas), foram
triturados e passaram pela padronização granulométrica seguindo a metodologia anteriormente
descrita, porém resultando nas farinhas de cascas de uvas (FCU).
Ainda na organização destas amostras, foram obtidas também as amostras para a
comparação de farinhas submetidas ou não ao processo de maceração. Já as uvas que não
passaram por este processo de maceração, foram somente prensadas, e destinadas ao preparo
de espumantes.
Para o preparo das farinhas pelo método de desidratação em liofilizador, os bagaços
congelados a -18° C foram submetidos à desidratação por liofilização com o auxílio de um
liofilizador de bancada modelo LD 1500 (Terroni, São Carlos, São Paulo, Brasil). Os resíduos
das diferentes cultivares foram distribuídos em frascos de liofilização, com capacidade para
cerca de 0,3 kg de amostra (Figura 7). Em seguida, as cascas e sementes foram trituradas em
moinho rotor (Marconi®, Brasil), até a obtenção da farinha de resíduos de uvas. Este material
foi submetido à tamisação em peneiras do tipo Tyler com aberturas de malhas de 28 Tyler
(Bertel, Caieiras, São Paulo, Brasil). O rendimento das farinhas foi obtido pelo peso do produto
final obtido.
As farinhas prontas foram armazenadas em frascos de vidro envolvidos com papel
alumínio, devidamente tampados e estocados ao abrigo da luz em temperatura ambiente. As
alíquotas de farinhas que foram empregadas nas análises de caracterização físico-química foram
acondicionadas em frascos de vidro âmbar e armazenadas em ultra-freezer a -80°C até o
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momento das análises, as quais foram todas realizadas em triplicatas.

a)

b)

c)

d)

Figura 7. Etapas do processamento dos bagaços de uva desidratados em estufa para
transformação em farinha. a) Separação manual do bagaço; b) Tamisação em conjunto de
peneiras granulométricas com aberturas de malhas de 10, 14 e 18 Tyler; c) Processamento do
bagaço em moinho; d) Padronização das farinhas por tamisação em peneiras com aberturas de
malhas de 28 Tyler (Guarapuava-PR, 2015, 2016).

Figura 8. Amostras de bagaços de uva em processo final da liofilização (Guarapuava-PR,
2016).
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4.2.2 Extração sólido-líquido das farinhas

As análises de compostos fenólicos totais, antocianinas, e compostos fenólicos
individuais nas farinhas foram realizadas sob a condição de extração pelo uso do solvente
etanol. Utilizou-se 2,5 g de farinha acrescidos de 15 mL de solvente etanol 80%. As misturas
foram preparadas em erlenmeyers, e os experimentos de extração, conduzidos em shaker sob
agitação de 60 rpm, por 30 minutos. Posteriormente foi realizado aquecimento em banho maria
com temperatura controlada de 50 ºC por mais 30 minutos, e 15 minutos em centrífuga. Os
sólidos em suspensão foram reduzidos através da filtração em funil de Büchner com papel de
filtro, e os extratos obtidos foram congelados a -20 ºC até análise (período máximo de 7 dias)
(CRUZ et al., 2013). Estes extratos foram utilizados nas análises de compostos fenólicos totais
e individuais e antocianinas.
Para a determinação da atividade antiradicalar pelos métodos ABTS e HOCl - foram
utilizados inicialmente 10 mg de farinha diluídos em 1mL de etanol 80%, e a partir desta
diluição repetiram-se os procedimentos de extração anteriormente citados para as demais
análises.
Para a realização das análises de composição centesimal e elementos-traço utilizou-se a
farinha sem extração (SILVA, 2009).

4.2.3 Obtenção dos óleos de sementes de uvas

A extração dos óleos foi realizada para as sementes de uvas separadas dos bagaços das
cultivares Cabernet franc, Malbec, Tannat, Ancellotta, Pinot noir, Bordô, Seibel, Niagara
Branca e Villard. Estas sementes foram provenientes do processo de desidratação em estufa.
Para as cultivares Sangiovese, Cabernet sauvignon, Merlot, coletadas no segundo ano do
estudo, foi possível a realização dos processos de desidratação em estufa e também em
liofilizador.
Utilizou-se como matéria prima os mesmos bagaços coletados para obtenção da farinha
de uva. Os óleos foram extraídos a frio, ou seja, só houve aquecimento por parte de forças
abrasivas da própria semente, de acordo com metodologia proposta por Basile (1986).
Inicialmente, as sementes foram secas até atingirem uma umidade de aproximadamente
10% a fim de evitar sua rancificação. Depois de ajustada a umidade, as sementes foram
separadas da casca da uva por processo de tamisação (peneiras com aberturas de malhas de 18
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e 20 Tyler (Bertel, Caieiras, São Paulo, Brasil), e para finalizar o processo, as sementes foram
separadas manualmente. As sementes foram armazenadas em temperatura ambiente em sacos
de fibra de sisal, para realização da extração do óleo. Posteriormente, a prensagem das sementes
foi realizada em prensa hidráulica 10 toneladas modelo P1000 (Bovenau, Rio do Sul, Santa
Catarina, Brasil), onde a célula extratora foi confeccionada na oficina mecânica do Instituto de
Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), feita de aço, totalmente
desmontável para melhor manuseio e para facilitar a limpeza entre a prensagem das amostras
(Figura 9).
Para a extração dos óleos foram utilizadas 70 g de semente de uva para cada amostra, a
prensagem ocorreu por mecanismo de pressão hidráulica equivalente a 10 toneladas. Cada óleo
extraído sofreu um processo natural de decantação, sendo deixado em repouso por 72 horas, no
escuro à temperatura ambiente, até o final do escoamento de óleo.
Após a completa decantação do óleo o precipitado foi retirado e o óleo bruto obtido foi
congelado em temperaturas inferiores a -10˚C modelo CLC-300DAF-DV (SPLabor, Presidente
Prudente, São Paulo, Brasil) . Para realização das análises os óleos foram mantidos em
temperatura média de 5˚C até descongelamento.

Figura 9. Prensa hidráulica 10 toneladas modelo P1000 (Bovenau, Rio do Sul, Santa Catarina,
Brasil) utilizada na extração dos óleos de semente de uvas. a) Células extratora para as
sementes; b) Estrutura da prensa.

A célula extratora foi limpa com hexano antes e depois de cada extração e acondicionada
fora da prensa quando não estava em uso. As amostras foram extraídas em triplicata.
O resumo do processo de extração e das análises a que foram submetidos os óleos é
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apresentado na Figura 10.

Figura 10. Fluxograma de obtenção e análises laboratoriais dos óleos de sementes de uvas

4.3 Avaliações

4.3.1 Avaliação microbiológica
Para esta avaliação considerou-se as farinhas de bagaços de uvas, as quais foram analisadas
em relação à contagem de coliformes termotolerantes e contagem de bolores e leveduras a 45°C
de acordo com as metodologias propostas pela American Public Health Association,
Association of Analytical Communities e Association of Official Analytical Chemists (APHA,
2001; AOAC, 2012).
Para a realização da análise das amostras foi avaliada a presença dos microorganismos
citados, de acordo com os parâmetros propostos na Resolução RDC nº 12 de 2001 da ANVISA.

4.3.2 Caracterização das farinhas - análises físico-químicas
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As análises físico-químicas das farinha de resíduo de uva consistiram na determinação de
umidade, cinzas, fibra bruta, lipídios totais e proteínas.
A umidade foi determinada em estufa a 105 °C até o peso constante, segundo o método
gravimétrico nº 920.151 da AOAC (1997). As cinzas foram analisadas pelo método
gravimétrico nº 940.26 da AOAC (1997), com a calcinação de 2 g de amostra a 550 °C por 4 h
em mufla, resfriamento em dessecadores até a temperatura ambiente e pesagem. Para
determinação de fibra bruta foi utilizado o método detergente ácido, segundo Goering e Van
Soest (1970), onde a extração a quente foi realizada utilizando-se hidróxido de sódio (NaOH)
e ácido sulfúrico (H2SO4) para digestão por 60 min, e em seguida, a amostra foi filtrada e lavada
com água destilada a 90-100 °C em um cadinho de Gooch por filtração a vácuo. Para
determinação dos lipídios totais foi utilizado o método de extração a quente (Soxhlet) por meio
da utilização do solvente éter-de-petróleo em contato com a amostra (IAL, 1984). As proteínas
foram dosadas pelo método de Kjeldahl, onde o nitrogênio da proteína foi reduzido e
transformado em sulfato de amônia, quando adicionado hidróxido de sódio tende a liberar essa
amônia juntamente com o ácido bórico, formando o borato de amônia (AOAC, 1997). Os
carboidratos foram estimados por diferença, em base seca, segundo a RDC 360 de 2003
(ANVISA/MS): CARBOIDRATO = 100 – (PROTEÍNA + LIPÍDIOS + UMIDADE + CINZAS
+ FIBRAS)

4.3.3 Análise do conteúdo de elementos minerais

Foram realizadas análises do conteúdo de minerais em todas as amostras de resíduos das
cultivares coletadas (N, P, K, S, Ca, Mg, Mn, Fe e Zn), de acordo com a metodologia descrita
por Silva (2009). As concentrações de N em tecidos secos foram determinadas por digestão
usando ácido sulfúrico e o método semimicro-Kjeldahl. Após a digestão ácido nítricoperclórica, fósforo (P), cobre (Cu), ferro (Fe), e manganês (Mn), foi determinado por
espectrofotometria de absorção molecular, enxofre (S) por turbidimetria de sulfato de bário,
potássio (K) por fotometria de emissão de chama e outros nutrientes, cálcio (Ca) e magnésio
(Mg), por espectrofotometria de absorção atômica.

4.3.4 Determinação do conteúdo total de antocianinas
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Para estas analises foram utilizados 200µL dos extratos aquosos (preparados conforme
metodologia descrita no item 4.2.21) das cultivares Cabernet franc, Malbec, Tannat, Ancellotta,
Pinot noir, Bordô, Seibel, Merlot, Sangiovese, Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon.
A análise do conteúdo total de antocianinas foi realizada seguindo-se o método de
diferença de pH (GIUSTI; WROLSTAD, 2001). Foram elaboradas duas soluções tampão, uma
de cloreto de potássio (0.025M) de Ph 1,0 , outra de acetato de sódio (0.4M) de pH 4,5 . Os
extratos aquosos foram diluídas nessas soluções tampão, cuja concentração da amostra em pH
1,0 precisa apresentar leitura entre 0,2 e 1,4AU, que indica o intervalo de linearidade do
espectrofotômetro. Foram feitas leituras a 520 nm e 700 nm, tanto no tampão de pH 1,0 quanto
de pH 4,5 (espectrofotômetro UV-VIS, modelo UV-1800, Shimadzu, Barueri, São Paulo,
Brasil). A leitura a 700nm foi realizada para descontar a turbidez da amostra. O valor da
absorbância (A) final foi feito a partir da equação:

A= (A520nm – A700nm)pH1,0 – (A520nm – A700nm)pH4,5

A concentração total das antocianinas monoméricas (AM) foi expressa como
concentração de pigmentos monoméricos (mg 100 g–1) e expressos em equivalente à malvidina3-glicosídeo (ε = 29500, PM = 562,5).

AM (mg/100g) = A x PM x FD x 100/ (ε x 1)

Onde:
AM = Antocianinas monoméricas
A = Absorbância; PM = Peso molecular;
FD = Fator de diluição e ε = Absortividade molar

4.3.5 Perfil de compostos fenólicos totais
Para estas analises foram utilizados 0,1 mL dos extratos aquosos (preparados conforme
metodologia descrita no item 4.2.21) das cultivares Cabernet franc, Malbec, Tannat, Ancellotta,
Pinot noir, Bordô e Seibel, cuja matéria prima foi desidratada em estufa. Merlot, Sangiovese,
Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon tiveram suas matérias primas desidratadas tanto em
estufa quanto em liofilizador.
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A análise do teor de compostos fenólicos totais foi realizada de acordo com o método
espectrofotométrico de Folin-Ciocateau descrito por Rossi e Singleton (1965), utilizando ácido
gálico como padrão.
O procedimento foi realizado em triplicata, transferindo-se uma alíquota de 0,1 mL do
extrato em etanol 80% para um tubo de ensaio e adicionado 0,5 mL do reagente FolinCiocalteau 10 g L-1. A mistura permaneceu em repouso por 5 minutos, em seguida foram
adicionados 1,5 mL de carbonato de sódio 20 g L-1 em balão volumétrico de 10 mL,
completando-se o volume com água destilada. Após repouso por 2 horas, ao abrigo da luz, a
absorbância foi medida em espectrofotômetro UV-VIS a 740 (UV-1800, Shimadzu, Barueri,
São Paulo, Brasil) e seu valor comparado com o do padrão de ácido gálico. Uma amostra em
branco foi conduzida nas mesmas condições, utilizando 0,1 mL de água destilada. Os resultados
foram expressos em mg equivalente de ácido gálico por grama de amostra (mg EAG g-1) foi
construída uma curva de calibração com o padrão de ácido gálico nas concentrações 5, 10, 25,
50, 75 e 100 μg mL-1.
4.3.6 Perfil de compostos fenólicos individuais

Devido à complexidade das matrizes destes produtos naturais analisados no estudo, e
também aos baixos níveis de concentração em que os compostos fenólicos investigados podem
ser encontrados nessas matrizes, o preparo de amostra se torna uma etapa fundamental para
quantificação destes por CLAE-DAD, modelo 356-LC (Varian, St.-Katelijne-Waver, Bélgica)
Os extratos foram preparados em triplicata conforme ítem 4.2.2. A presente
metodologia baseou-se em testes preliminares para determinar o melhor método de purificação,
bem como as condições do processo (tipo e volume do solvente, volume do extrato e tempo de
agitação) segundo o estudo de Silva (2016) realizado no laboratório Central de Análises
Campus UTFPR-Pato Branco.
Foram utilizados padrões autênticos de compostos fenólicos (ácidos caféico, gálico,
ferúlico, cumárico, salicílico e vanílico, flavonóides catequina, epicatequina, miricetina, rutina,
quercetina e o estilbeno trans-resveratrol) todos com pureza igual ou superior a 99,9%.
O procedimento foi realizado em tubo falcon, utilizando uma alíquota de 2,5ml dos extratos
de farinha de bagaço de uva, extraído duas vezes com 5 mL de acetato de etila sob agitação em
vórtex. As fases orgânicas foram combinadas e centrifugadas por 10 min a 3000 rpm, para
garantir uma melhor separação e retirada total da fase aquosa. Após centrifugação, o solvente
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da fase orgânica foi evaporado em evaporador e concentrador à vácuo em temperatura
ambiente. O resíduo obtido foi redissolvido em 1,2 ml de solução acetonitrila:água (40:60 v/v).
A utilização de baixos volumes do solvente acetato de etila e sua posterior recuperação
por centrifugação à vácuo, proporcionam baixa geração de resíduos.
A análise foi realizada utilizando um sistema LC 920 (Varian Inc., Walnut Creek, CA,
EUA). O software Galaxie foi usado para controlar o amostrador automático, configurações de
gradiente, DAD e aquisição de dados. Uma coluna C18 RP (250 mm x 4,6 mm, 5 μm) (Eclipse
Plus, Agilent Technologies, Wilmington, DE, EUA), mantida a 30 ° C foi empregada na análise.
Foram injetados volumes de 10 μl de extratos a uma concentração de 80 g L-1. (Solução aquosa
de ácido acético a 2%) e o solvente B (acetonitrilo a 40% acidificado com solução aquosa a 2%
de ácido acético), a uma taxa de fluxo de 1 mL. O gradiente foi iniciado com 5% de solvente B
e ajustado para 20% a 2 min.; 25% de B a 15 min; 85% de B a 25 min. mantido durante 5
minutos; 20% B a 33 min.; 5% B a 36 min. com 8 min. de um passo de condicionamento. As
áreas de pico foram determinadas a 280 nm para ácido gálico, ácido vanílico e flavanóis:
catequina e epicatequina; 300 nm para ácido coumarico, ácido salicílico e resveratrol; 320 nm
para ácido cafeico e ferúlico e 360 nm para flavonóides: rutina, quercetina e miricetina.
Construiu-se uma curva de calibração a partir do preparo uma mistura em metanol com
todos os compostos fenólicos mais o padrão interno (2,5 dihidroxibenzaldeído) partindo das
soluções estoques de 1000 mg L-1, nas concentrações de 30; 16; 8,0; 4,0; 2,0; 1,0 e 0,5 mg L-1,
e injetadas em três repetições.

4.3.7 Determinação da atividade antiradicalar - Método ABTS•+
Para estas análises e também para o método HOCl- utilizou-se o extrato hidroalcóolico
descrito no ítem 4.2.2 (CRUZ et al., 2013), das cultivares Ancellotta, Pinot noir, Seibel, Malbec,
Tannat, Bordô, Cabernet franc, desidratadas em estufa. As cultivares Cabernet sauvignon,
Sauvignon Blanc,Merlot, Sangiovese,desidratadas em estufa e liofilizador foram submetidas às
analises comparativas. Trabalhou-se com uma amostra de 10mg de amostra em 500 µL de
solução estoque e 500 mL de tampão (10mg ml-1), cuja extração foi descrita no item 4.2.2. A
partir desta solução estoque, realizaram-se diluições de 500 µL de solução estoque e 500 mL
de tampão, até a proporção de 1:32. Estas amostras foram submetidas ao radical livre, para
avaliar até qual diluição eram capazes de apresentar atividade antiradicalar representativa.
O ABTS•+ (2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolin) 6-ácido sulfônico) é um radical catiônico
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que pode ser gerado por reação química, eletroquímica ou enzimática a partir de uma solução
de ABTS. Quando o ABTS é oxidado pelo persulfato de potássio, ocorre a formação do
ABTS•+. A atividade antioxidante das farinhas de bagaços de uva pôde ser mensurada
quantitativamente pela redução da absorbância, devido o ABTS•+ receber um elétron de um
agente antioxidante para se estabilizar. Inicialmente uma mistura aquosa de ABTS (7 mmol.L1

) e persulfato de potássio (2,45 mmol.L-1) foi incubada a temperatura ambiente e ao abrigo da

luz por 12 horas. A solução formada de ABTS•+ foi diluída em PBS 50 mmol.L-1, pH 7,4 a uma
absorbância de 0,70 (734 nm). Diferentes concentrações das farinhas foram incubadas com o
ABTS•+ por 30 minutos à temperatura ambiente, a redução do ABTS•+ pelos bagaços foi
observada a 734 nm em espectrofotômetro (modelo UV-1800, Shimadzu, Barueri, São Paulo,
Brasil) (CAMARGO et al., 2016).
Para os cálculos das porcentagens de inibição foi utilizada a seguinte equação:
Inibição = (Ac – Aa) / Ac

Onde: Ac é a absorbância do controle e Aa é a absorbância da amostra. Os resultados são sempre
tratados como módulo
Para a construção da curva de calibração foi utilizado o antioxidante sintético trolox nas
concentrações de 100, 500, 1000, 1500 e 2000 mL g-1. O resultado foi expresso em μg de
amostra por mL (μg mL-1).

4.3.8 Determinação da atividade antiradicalar - Método HOClA solução de ácido hipocloroso (HOCl 1 mmol L-1) foi preparada a partir de uma
solução de NaOCl em NaOH 50 mmol L-1. A concentração da solução de HOCl foi verificada
espectrofometricamente usando o quoeficiente de extinção molar 350 cm-1M-1 em 292 nm
(espectrofotômetro modelo UV-1800, Shimadzu, Barueri, São Paulo, Brasil). A solução de
3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) a 0,014 mol L-1 foi preparada dissolvendo-se 0,017g de
TMB em 2,5 mL de dimetilformamida, 2,45 mL de ácido acético 0,8 mol L-1 e 0,05 mL de KI
0,01 mol L-1.
A reação ocorreu em PBS 50 mmolmL-1, pH 7,4 contendo diferentes concentrações da
solução contendo a amostra e 75 μmol.L-1 de HOCl, com incubação de 15 minutos ao abrigo
da luz e em temperatura ambiente. O HOCl remanescente foi revelado pela adição de uma
solução de TMB (0,014 mol.L-1), cujo produto de oxidação possui absorbância máxima em 652
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nm (CAMARGO et al., 2016).

4.3.9 Perfil de ácidos graxos totais de óleos de sementes de uvas
Para as análises do perfil de ácidos graxos utilizaram-se os óleos das sementes das
cultivares Cabernet franc, Malbec, Tannat, Ancellotta, Pinot noir, Bordô, Seibel, Niagara
Branca, Villard, Sangiovese, Cabernet sauvignon, Merlot.
Foi necessária a saponificação e posterior reação de esterificação destes óleos vegetais.
A reação da saponificação baseia-se na quebra da molécula de triacilglicerol, formando glicerol
e sais de metais alcalinos. Ao mesmo tempo que, esse procedimento está acontecendo ocorre a
reação de derivatização que corresponde ao deslocamento do metal alcalino pela metila do
metanol presente no meio reacional.
O procedimento utilizado nesse trabalho foi baseado no método de Hermann (1964)
para a esterificação com álcool metílico. Foram pesados 100 mg de óleo em um erlenmeyer de
100 mL e adicionados 5 mL de solução metanólica de NaOH.
A seguir acoplou-se ao erlenmeyer um condensador e deixou o sistema em refluxo por
10 min em ebulição. Então foram adicionados 3 mL de tri-fluoreto de boro (BF3) dissolvido
em metanol. A mistura permaneceu em ebulição por dois minutos, em chapa de aquecimento
com agitação, sendo então adicionado 5 mL de heptano. Após 1 min a reação foi deixada esfriar
naturalmente e recebeu pela parte superior do condensador 5 mL de solução saturada com
cloreto de sódio anidro e transferida para um balão volumétrico de 10 mL que continha padrão
interno (behenato de metila) para a análise dos ésteres.
Para análise dos ácidos graxos totais presentes no óleo de semente de uva foi utilizado
o cromatógrafo a gás modelo GC-17A (Shimadzu, Kyoto, Japão) acoplado ao detector de
espectrometria de massa modelo 5050ª 17A (Shimadzu, Kyoto, Japão), com a biblioteca Wiley
229. O processo de ionização nesse equipamento é de impacto eletrônico com 70 eV. A coluna
capilar usado foi uma OV-05 (metil silicone com 5% de grupos fenila) com 30 m de
comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 um de espessura de fase estacionária. Usouse Hélio como gás de arraste com um fluxo de 1 mL min-1 e injeção no modo Split (1:10). O
injetor foi mantido a 280°C com aquecimento por 2°C/min. O forno foi mantido na temperatura
final por 20 min. O sistema operou no modo SCAN, permitindo a comparação dos espectros
obtidos com aqueles da biblioteca de espectros do equipamento, além do uso de padrões
cromatográficos injetados nas mesmas condições que a amostra.
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Para analise quantitativa dos ésteres formados, foram selecionados íons que pudessem
ser monitorados pelo modo SIM (Single Ion Monitoring – monitoramento de íons selecionados)
e quantificados separadamente. A forma molecular e os íons monitorados para ésteres
analisados estão descritos na Tabela 2.
Tabela 2. Ésteres utilizados para a análise quantitativa de ácidos graxos totais.
AG

Compostos

Fórmula molecular

Íons

C12:0 Laurato de metila

C13H26O2

74

C14:0 Miristato de metila

C15H30O2

74

C16:1 Palmitoleato de metila

C17H32O2

74

C16:0 Palmitato de metila

C17H34O2

74

C18:2 Linoleato de metila

C19H34O2

81

C18:1 Oleato de metila

C19H36O2

69

C18:0 Estearato de metila

C19H38O2

74

C18:3 Linolenato de metila

C19H32O2

74

C20:0 Araquidato de metila

C21H42O2

74

C24:0 Lignocerato de metila

C25H46O2

74

C22:0 Behenato de metila (PI) C23H46O2

74

(*)

Ag(*): indicação usada para ácidos graxos (n° de carbonos: n° de ligas duplas)
A partir das soluções estoques de concentrações na faixa de 1500 mg L-1 para cada
padrão, foi preparada uma solução com a mistura de todos os ésteres citados com concentração
de 25 mg L-1 . Esta solução recebeu 25 mg L-1

de behenato de metila (padrão interno – PI).

A partir desta solução foi realizada a otimização das condições de análise no sistema GC/MS.
As condições de análise foram idênticas às usadas no processo qualitativo descrito, exceto pelo
modo de análise e pela rampa de aquecimento da coluna. O aquecimento do forno obedeceu a
seguinte sequência: temperatura inicial de 160°C, mantida por 5 min, aquecendo-se o forno
primeiramente a uma taxa de 15°C/min até 190°C, alterou-se a taxa de aquecimento para
2°C/min até 205°C, permaneceu nessa temperatura por 10min e a partir dai até a temperatura
final de 280°C a uma taxa de aquecimento de 2°C/min. O forno foi mantido na temperatura
final por 10min.
Para determinação da composição quantitativa dos ácidos presentes na amostra,
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utilizou-se o método de Moretto e Fett (1998). Sabendo que a intensidade do sinal dada pelo
detector não é dependente somente da quantidade, mas também do tipo do composto. Foram
utilizados fatores de resposta para a conversão da área do pico em porcentagem em massa. Os
fatores de respostas foram calculados a partir da composição conhecida da mistura padrão e as
áreas de pico de acordo com a equação:

fi =Cim
Aim

Onde:

fi=fator de resposta do composto i;
Cim= concentração de compostos i na mistura padrão em porcentagem de massa;
Aim= porcentagem de área do composto i;

O cálculo da composição em porcentagem em massa foi feito de acordo com equação:

Ci=

100.Ai.fi
Aifi + A2f2 + ..... Afn

Onde:
Cié a concentração do composto em porcentagem em massa;
Aié a área do pico do composto i;
fié o fator de resposta do composto i;

Fonte: MORETTO; FETT, 1998.

4.3.10 Análise dos índices de vitamina E nos óleos de sementes de uva
Para a análise de vitamina E (α-tocoferol) utilizou-se o sistema de HPLC/UV-Vis com
detecção em 292 nm (típica para vitamina E), no modo isocrático, tendo como fase móvel a
mistura metanol: água (96:4).
A quantificação do α -tocoferol foi realizada pelo método de padronização externa a partir
de soluções estoque individuais de aproximadamente 1000 mg l-¹. As misturas dos padrões
destas soluções foram feitas com concentrações diferentes para a construção da curva de
calibração (SETIADIA et al., 2003).
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4.3.11 Degradação endotérmica e exotérmica nos óleos de sementes de uvas

As análises foram conduzidas em equipamento do modelo termogravímetro TGA/
SDTA851 (Mettler Toledo, Beijing, China), equipamento disponível na Universidade Federal
Tecnológica do Paraná – Laboratório Central de Análises, Departamento de Química. As
condições para esta análise foram determinadas experimentalmente, para que se encontrasse a
condição adequada a fim de que houvesse uma boa leitura dos sinais permitindo calcular as
perdas de massa. Assim, a análise foi conduzida utilizando aproximadamente 1,0 mg de
amostra, ar sintético foi escolhido como gás de purga, com o intuito de promover possíveis
reações oxidativas, fluxo de gás de 20 mL/min, o aquecimento ocorreu entre 30-600 °C a uma
taxa de 10 ºC min-1.
Primeiramente as amostras foram pesadas individualmente na termobalança, em um
cadinho de porcelana sem fechamento, onde em seguida este foi colocado no equipamento para
que o método seguisse conforme as condições supracitadas.

4.4 Análises estatísticas

O estudo foi conduzido em delineamentos inteiramente casualizados (DIC). As
cultivares submetidas aos diferentes processos (tipo de farinha, tipo de desidratação, aplicação
do processo de maceração) foram submetidas à análise de variância (ANOVA), com o teste de
post-hoc SNK para comparação das médias. Para as análises foi utilizado o programa de
análises estatísticas SISVAR – Sistema de Análise de Variância – da Universidade Federal de
Lavras (Ferreira, 2000), e o nível de significância adotado foi de 5%. Em seguida estas variáveis
foram expostas à desdobramentos fatoriais, buscando a comparação individual tanto entre
cultivares quanto entre os métodos aplicados.
Para as análises de cromatografia, tanto nas farinhas quanto nos óleos, foi realizada a
análise de componentes principais (PCA), também conhecido como Transformada Discreta de
Karhunen-Loève (KLT), uma técnica de análise multivariada cujo objetivo é reduzir a dimensão
de problemas multivariados e detectar os parâmetros mais significativos que descrevam o
conjunto de dados com a mínima perda dos dados originais. As análises de componentes
principais foram realizadas utilizando-se o conjunto de dados autoescalonado com o programa
MINITAB R14 (TABACHNIK; FIDELL, 2007).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Avaliação microbiológica das farinhas de bagaços de uvas

As contagens de coliformes termotolerantes e de bolores e leveduras a 45°C foram
realizadas com as farinhas de bagaços de uvas das cultivares Ancellotta e Bordô, no primeiro
ano do estudo, buscando avaliar os parâmetros de higiene, por meio de uma amostra de cada
uma das duas primeiras vinícolas estudadas e visando constatar a segurança do material em
estudo, uma vez que o mesmo tem como finalidade a proposição de uso na elaboração de
produtos alimentícios.
Os testes para coliformes termotolerantes e para bolores e leveduras a 45°C aprovaram
ambas as farinhas em relação aos parâmetros de adequação exigidos pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA (BRASIL, 2001) (Tabela 3), que estabelecem o limite de <102
UFC g-1 para coliformes termotolerantes e <103 UFC g-1 para bolores e leveduras a 45°C .

Tabela 3. Análises microbiológicas de farinhas de bagaços de uvas provenientes de vinícolas
da região Sul do Brasil (Guarapuava-PR, 2017).
Cultivar

Bolores e

Padrões

Coliformes

Padrões

leveduras a

microbiológicos

termotolerantes

microbiológicos

45°C
Ancellotta

3 UFC g-1

<103 UFC g-1

8 UFC g-1

<102 UFC g-1

Bordô

7 UFC g-1

<103 UFC g-1

12 UFC g-1

<102 UFC g-1

*UFC g-1: unidade formadora de colônia por grama

Estas avaliações foram semelhantes ao estudo de Ferreira et al. (2010) e de Bender et al
(2016), cujos resultados também estiveram de acordo com os limites recomendados pela
ANVISA, em farinha de bagaço e de casca de uva respectivamente, para utilização em cereais
matinais e cereais extrusados, indicando boas condições higiênicas durante o processamento.
Ferreira (2010) também observaram resultados de baixo pH para todas as amostras realizadas.
A farinha de bagaço de uva é classificada como um produz de baixíssimo pH (BENDER, et
al., 2016), por volta de 3,5, e baixa umidade (cerca de 6%) (FERREIRA, 2010). Segundo Selani
et al. (2014), estas são características que contribuem para diminuir o risco de reações
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enzimáticas, não enzimáticas e contaminação microbiológica.

5.2 Caracterização físico-química das farinhas de bagaço de uvas (FBU)
proveniente da vinificação de diferentes cultivares de uva

Para a caracterização das farinhas de bagaços de uvas, utilizaram-se as cultivares Pinot
Noir, Malbec, Tannat, Ancellotta, Cabernet Franc safra 2014-2015, proveniente da vinícola
Villágio Grando (Água Doce, Santa Catarina, Brasil); as cutivares Seibel e Bordô safra 20142015, da vinícola Belmont (Bituruna, Paraná, Brasil); e as cultivares Sangiovese, Cabernet
Sauvignon, Merlot, e Sauvignon Blanc, safra 2015-2016, da vinícola Abreu & Garcia (Campo
Belo do Sul, Santa Catarina, Brasil). Todas as farinhas analisadas foram obtidas a partir do
processo de desidratação em estufa.

5.2.1 Composição centesimal de farinhas de bagaços de uva
Na Tabela 4 é apresentada a análise da composição centesimal das farinhas de bagaços
de uvas.
Tabela 4. Composição centesimal de farinhas de bagaços de uvas provenientes de vinícolas da
região Sul do Brasil (safras 2014-2015 e 2015-2016).
Cultivar
Cabernet Franc
Pinot Noir
Seibel
Tannat
Sauvignon Blanc
Cabernet Sauvignon
Ancellotta
Bordô
Sangiovese
Malbec
Merlot

Fibra
(g 100g-1)

Proteínas
(g 100g-1)

6,9±0,29f
12,52±0,15e
15,14±0,17d
16,56±0,79d
19,99±0,10c
20,14±0,34c
20,49±0,38 c
21,08±0,21bc
21,02±0,73bc
21,83±0,27 b
25,05±0,26ª

20,91±0,54 b
24,61±0,57a
3,45±0,59g
15,05±2,25 c
15,24±0,84 c
10,4±0,43 e
1,14±0,07 g
20,14±1,28 b
14,26±0,67 c
2,79±0,5 g
6,6±0,59 f

Lipídeos
Cinzas
(g 100g-1)
(g 100g-1)
x ±DP
7,01±0,48d 2,75±0,09e
8,17±0,29 c 3,85±0,08b
17,08±0,18a 2,03±0,05f
9,87±1,17b 2,09±0,09f
4,81±0,09e 2,24±0,06f
5,17±0,12e 3,48±0,19c
8,27±0,31 c 3,08±0,08d
7,34±0,04d 3,74±0,06b
5,14±0,06e 4,08±0,07 a
8,78±0,24c 2,07±0,08f
6,71±0,34d 3,73±0,13b

Umidade
(%)

Carboidratos
(g 100g-1)

12,43±0,67b
11,03±0,07 c
12,01±0,62b
9,66±0,11 d
11,4±0,16 c
11,0±0,47 c
11,24±0,2 c
14,34±0,39 a
14,0±0,26 a
13,99±0,31 a
11,24±0,2 c

49,98±1,58 b
39,82±0,84 d
50,27±0,72 b
36,57±2,51 e
45,9±0,99 c
46,97±0,78 b
55,77±0,35a
26,19±2,4 f
41,28±1,39 d
50,52±2,62b
46,66±0,66 c

*

Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna se diferem estatisticamente pelo teste
estatístico Student Newman-Keus , (p≤0,05).
O conteúdo de carboidratos nas cultivares avaliadas variou entre 36,57 g-1 (Tannat) e
55,77 g-1 (Ancellotta). No estudo de Strapazzon (2016) o conteúdo de carboidratos, também
calculado por diferença, apresentou valores superiores aos do presente estudo, estando
próximos a 59 g 100 g-1 para as duas safras da cultivar Tannat (2012 e 2013) e a 55 g 100 g-1
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para as cultivares Syrah e Bordô. Vale salientar que estes valores correspondem ao carboidrato
total, sem a redução do teor de fibras. Já Ferreira (2010) obteve 48,86 g de carboidratos na
farinha de bagaço de uva Isabel (Vitis labrusca).
É possível observar conteúdos de fibra que variaram de 6,9 g-1 (Cabernet Franc) a 25,05
g-1 (Merlot). De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, resolução 54/2012
(ANVISA, 2012) para fins de rotulagem, um alimento é considerado com alto teor de fibras
quando possui um valor mínimo de 6 g de fibras para 100 g de produto sólido. Desta forma, as
farinhas de todas as cultivares estudadas podem ser considerados produtos com alto teor de
fibras. As farinhas das cultivares Merlot, Malbec, Sangiovese, Bordô, Ancellotta e Cabernet
Sauvignon, se destacaram, pois apresentaram teores superiores a 20 g 100g-1. As farinhas das
cultivares Cabernet Franc e Pinot Noir apresentaram os menores teores de fibra (6,9 e 12,5 mg
100g-1 respectivamente). A recomendação diária de ingestão para um adulto é de 20 a 38 g
(Institute of Medicine, 2002).
Com relação ao conteúdo protéico, os menores teores foram verificados para as farinhas
das cultivares Seibel, Ancellotta e Malbec. As FBU das cultivares Merlot e Cabernet Sauvignon
apresentaram teores intermediários podendo ser classificados como fonte de proteínas (mínimo
de 6g em 100g) (ANVISA, 2012), enquanto que as FBU das cultivares Cabernet Franc, Pinot
Noir, Tannat, Sauvignon Blanc, Bordô e Sangiovese apresentaram elevado conteúdo de
proteínas (mínimo de 12 g em 100 g) (ANVISA, 2012).
Os teores de lipídeos encontrados nas FBUs variaram entre 4,81 g 100g-1 (Sangiovese)
a 17,08g 100g-1(Seibel). Os valores encontrados para o conteúdo de lipídeos são similares ao
encontrado por Ferreira et al., (2012), cujos valores para o bagaço da uva de cultivar Isabel
(Vitis labrusca) variaram de 4,87 a 13,30 g 100g-1. No estudo de Oliveira et al (2016), com
bagaços da cultivar Cabernet sauvignon, o conteúdo lipídico foi de 6,76 g 100 g-1 muito
próximo dos teores encontrados para a mesma cultivar (5,17 g 100 g-1) no presente estudo.
As sementes trituradas na farinha da uva são constituídas de 7 a 20% de lipídeos, sendo
90% constituídos por ácidos graxos insaturados, com ácido linoléico representando seu
principal componente, com 70% do total de ácidos graxos (FERREIRA et al., 2012). O bagaço
apresenta grande proporção de sementes, o que provavelmente contribuiu para os índices de
lipídios contidos nas farinhas. O conteúdo lipídico observado no estudo de Bender et al (2016)
foi de 5,13 g 100 g-1 para farinha da casca de uva da cultivar Marselan (Vitis vinifera). Estes
menores conteúdos lipídicos devem-se à utilização somente das cascas para obtenção da
farinha, sendo que o maior conteúdo de lipídeos encontra-se nas sementes, entre 10% e 16%,
dependendo da cultivar (LUQUE-RODRIGUEZ et al., 2005). Os ácidos graxos poli44

insaturados, encontrados no óleo de semente de uva, são essenciais para o corpo humano, uma
vez que não podem ser sintetizados pelo organismo. Dessa forma, este óleo é uma fonte valiosa
de gordura dietética. Estudos têm demonstrado que o óleo de semente de uva apresenta diversas
atividades farmacológicas, como propriedades contra a oxidação das lipoproteínas de baixa
densidade (LDLs); prevenção de trombose e doenças cardiovasculares; redução do colesterol;
dilatação dos vasos sanguíneos, e regulação do sistema nervoso autônomo (CAO e ITO, 2003).
Também tem sido utilisado na produção de ácido linoleico conjugado. Estudos têm
demonstrado que esse ácido sintético é um efetivo agente na inibição do câncer de mama, pele
e outros, em modelos experimentais, devido à sua ação sobre a atividade dos linfócitos (CAO
e ITO, 2003).
O teor de umidade das farinhas apresentou-se entre 9,66% (Tannat) e 14,34% (Bordô),
dentro dos padrões exigidos pela RDC 263/2005, que estabelece um teor máximo de umidade
de 15% para farinhas obtidas de frutos e sementes (BRASIL, 2005). No estudo de Bender et al.
(2016) foi analisado o bagaço de uva da cultivar Marselan (Vitis vinifera) proveniente do
processo de vinificação, e o mesmo apresentou conteúdo de 7,17% de umidade.
A análise do conteúdo de cinzas variou entre 2,03% (Seibel) e 4,08% (Sangiovese).
Valor superior foi obtido no estudo de Bender et al (2016), com o percentual de cinzas de
12,46% para a farinha de casca de uva da cultivar Marcelan, o que pode ser decorrente da maior
concentração de minerais nas frações externas dos frutos, do que quando considerado o bagaço
integralmente, em que se encontram sementes e outros componentes. A análise de cinzas
fornece informações prévias sobre o valor nutricional do alimento, em relação ao seu conteúdo
em minerais e é o primeiro passo para análises subsequentes de caracterização destes minerais,
podendo ser utilizada como indicativo de pureza e adulteração, como é o caso de cinzas de
produtos contendo frutas, que são alcalinas devido à presença de sais de ácidos fracos (cítrico,
málico, tartárico) que na incineração são convertidos em carbonatos (ARAUJO, 2006). O
conteúdo de cinzas encontrado para a farinha do bagaço da cultivar Cabernet Sauvignon no
estudo de Oliveira et al (2016) foi de 2,04%.

5.2.2 Análises de elementos minerais em farinhas de bagaços de uva

A Tabela 5 apresenta o conteúdo de minerais nas farinhas analisadas.

Tabela 5. Conteúdo de minerais em farinhas de resíduos de produção vinícola no sul do Brasil.
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Cultivar

Cabernet Sauvignon
Tannat
Ancellotta
Pinot Noir
Malbec
Merlot
Seibel
Bordô
Cabernet Franc
Sangiovese
Sauvignon Blanc
Cultivar

Cabernet Sauvignon
Tannat
Ancellotta
Pinot Noir
Malbec
Merlot
Seibel
Bordô
Cabernet Franc
Sangiovese
Sauvignon Blanc

Fósforo

Nitrogênio

Enxofre

Média (mg 100 g-1) ± desvio padrão
39,59±1,3bc
21,83±0,99 e
52,27±1,64 de
33,05±0,99 c
43,88±1,33bc
49,76±9,81 b
42,43±2,01 bc
39,96±3,42 bc
44,1±1,77 bc
35,65±0,86 bc
45,14±5,3 bc
89,78±2,93 a
85,82±2,93 a
Cobre

22,09± 1,31 e
22,09±1,06 de
22,45±0,59 e
26,17± 0,87 bcd
3,92±0,72 g
30,93 ±1,45 a
25,05±0,91cde
17,77±0,74 f
27,76±2,94bc
28,3±1,45 b
Manganês

86,52±11,8 c

mg 100 g-1 ± desvio padrão
24,87±5,3de
62,21±1,96e

63,97 ± 19,18cd
89,94±0,71 c
52,95±1,44 cd
125,06 ± 2,57b
9,25±0,22 f
296,42±44,61a
36,38±1,11 de
42,64±1,64 de
11,16±1,00 f
32,16±3,68 de

36,64± 0,26c
32,27±1,25 cd
25,84±1,37 de
19,91± 3,15e
9,02±1,25 e
30±6,58 cd
29,26± 2,32 cd
21,09±0,78 e
56,21±0,80 b
62,94±2,97 a

38,53± 2,5 e
85,4±4,32 cd
56,49±2,69 cde
53,94± 3,07 cde
54,92±1,46 cde
67,47±0,58 cde
87,88± 0,98 c
63,12±1,25 cde
137,31±3,22 a
114,74±8,36b
Magnésio

104,32 ± 3,03c
86,93±1,75d
105,51±3,62c
75,49± 1,95 e
58,73±2,94 e
154,7±20,42 b
102,87± 5,70c
101,36±1,73c
171,03±1,67a
161,22±1,97 ab

Potássio

Zinco

13,77±2,02 e

ND

23,52±3,14c
25,82±0,01c
13,44±1,49 e
19,0± 0,94 d
10,84±0,56e
5,96± 1,12 f
25,15±0,69 b
18,66±0,56 d
35,64±0,70b
54,36±1,86 a
Ferro

16,35± 0,44 d
33,59±1,66 c
6,7±0,50 de
9,84± 0,81 de
0,08±0,02f
6,29±0,35 de
17,47± 0,24 d
ND
69,25±12,21b
85,54±10,22 a
Cálcio

209,78±7,02b

284,22±3,59 c

286,5 ± 6,05 a
212,89±8,48 b
164,84±4,71 c
250,06± 18,5ab
169,26±11,66 c
166,36±10,37 c
241,54± 19,8 ab
155,3±9,05 c
72,23±2,00d
180,53±2,00 c

429,5± 4,74 a
357,02±4,2 b
362,84± 1,67 b
312,13± 1,21 c
158,04±4,63 e
356,21±13,68 b
308,8 ±3,96 b
296,21±7,84 c
278,02±4,27 c
218,91±13,55 d

*

Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Student
Neuman-Keuls, (p≤0,05). ND: não detectado pela análise.

Para o teor de fósforo, houve diferenças entre as cultivares sendo que as farinhas das
uvas ‘Sauvignon Blanc’ e ‘Sangiovese’ apresentaram teores significativamente superiores às
demais. De maneira geral, estas duas cultivares também se destacaram pelos teores mais
elevados de enxofre, potássio, zinco, manganês e magnésio se diferindo significativamente das
farinhas das demais cultivares.
Para o mineral nitrogênio houve grande variação entre os teores das farinhas das
diferentes cultivares com valores entre 3,92 e 30,93 mg 100 g-1, para Seibel e Merlot,
respectivamente.
O conteúdo de cobre variou de 9,25 mg 100 g-1 na farinha de bagaço da cv. Merlot, até
296,4 mg 100 g-1 para a cv. Seibel. Uma justificativa para este contéudo seria o uso mais
frequente de tratamentos para controle de doenças à base deste elemento, como por exemplo a
calda bordalesa, muito utilizada no controle do míldio, doença causada pelo fungo biotrófico
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Plasmopara viticola, que danifica folhas, ramos herbáceos, inflorescências e bagas da videira,
e pode levar à perda total da produção (GENTA et al., 2010). O cobre tem diversas funções no
organismo, reconhecidamente sendo cofator de enzimas como superóxido dismutase (SOD),
lisil oxidase, citocromo c oxidase e ceruloplasmina. A deficiência de cobre pode reduzir
significativamente a atividade da lisil oxidase nos ossos, prejudicando a formação de colágeno
e elastina. Em humanos, há evidências sobre a deficiência de cobre estar relacionada com idade
e osteoporose (CASHMAN et al., 2001). A ceruloplasmina é responsável pela transformação
do Fe2+ para Fe3+ necessária para a síntese de hemoglobina, podendo uma deficiência de cobre,
indiretamente levar à anemia (COZZOLINO, et al., 1997). A necessidade diária deste mineral
para um adulto é de 0,9 mg, porém o valor de ingestão considerado tóxico é de 10 mg (Institut
of Medicine, DRIs, 2002).
Vale destacar que todas as farinhas avaliadas apresentaram elevados conteúdos dos
minerais ferro e cálcio. Para o ferro, as farinhas que apresentaram os maiores teores foram
provenientes da vinificação das cultivares Tannat, Malbec e Bordô, enquanto que para o cálcio
se destacaram Tannat, seguido por Ancellota, Pinot Noir, Seibel e Cabernet Franc. Souza et al
(2014), em seu estudo com farinha de bagaço da cultivar Benitaka, cultivada em Pernambuco,
região semi-arida do Nordeste brasileiro, identificou menores índices dos minerais avaliados
quando comparados àqueles obtidos nos presente estudo (Calcio 0,44 mg 100 g-1, Magnésio
0,13 mg 100 g-1, Potássio 1,40 mg 100 g-1 , Ferro 18,08 mg 100 g-1, Manganês 0,817 mg 100 g1

, Fósforo 0,183 mg 100 g-1, Enxofre 0,089 mg 100 g-1, Zinco 0,98 mg 100 g-1).
Uma justificativa para essa diferença entre os conteúdos de minerais seria a diferença

na composição do solo e clima entre as regiões de cultivo da matéria prima. Elementos como o
solo, e fatores meteorológicos, principalmente, temperatura, umidade e radiação solar, exercem
grande influência sobre o desenvolvimento, produção e qualidade da uva. As características
climáticas da vitivinicultura brasileira são bastante particulares e distintas daquelas encontradas
na maioria dos países vitivinícolas (FERREIRA et al., 2010). No entanto, a diferença varietal
também é um fator bastante determinante na composição das uvas, e portanto, do seu bagaço.
Entretanto, os resultados encontrados neste trabalho se assemelham aos obtidos no estudo de
Rizzon e Miele (2012) para cobre, manganês e magnésio. Estes autores avaliaram amostras do
bagaço de extração de suco de uva de Bento Gonçalves – RS, região de clima e solo mais
semelhantes às que foram cultivadas as amostras do presente estudo.
Um adulto tem a necessidade média diária de 8 mg a 18 mg do mineral ferro, 310 mg a
400 mg de magnésio, 700 mg de fósforo, 1200 mg de cálcio, 4700 mg de potássio, 2,3 mg de
manganês e 11 mg de zinco e 9 mg de Cobre (Institute of Medicine, DRIs, 2005). Os dados
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obtidos nas análises mostram que, o consumo de uma colher de sopa de farinha de bagaço de
uva (aproximadamente 20 g), representa cerca de 5% da necessidade diária de cálcio de um
indivíduo adulto, podendo ser considerado fonte deste mineral (ANVISA, 2012) e supre a
necessidade diária de ingestão para os minerais manganês, zinco e ferro. Embora o ferro
presente em alimentos de origem vegetal apresente configuração não heme, e fatores
estimulantes (ácido ascórbico e vitamina A) e inibidores (fitatos, polifenóis, cálcio e fosfatos)
de sua biodisponibilidade estejam presentes numa mesma refeição, a absorção do ferro não
heme é de aproximadamente 2 a 10% (BORTOLINI, 2010), ou seja, a ingestão obtida com o
consumo das farinhas estudadas apresentaria significância para a ingestão diária deste mineral.
A contribuição dos minerais cobre, cálcio, potássio, manganês e magnésio, também se
mostraram importantes na composição das farinhas. Cálcio, potássio e magnésio estão presentes
na composição de músculos e ossos, sendo importantes para processos de formação, contração
e metabolismo energético.

5.2.3 Análises de compostos fenólicos totais em farinhas de bagaços de uva

A análise de compostos fenólicos totais destaca concentrações significativamente
superiores para as cultivares Pinot Noir (7,0 g AGE 100g-1), Tannat (4,3 g AGE 100g-1), e
Ancellotta (3,9 g AGE 100 g-1) (Figura 11). No estudo de Rockenbach et al (2009), os valores
de compostos fenólicos obtidos foram de 7,56 g GAE 100 g–1 em peso seco para a cultivar
Ancellotta e 6,59 g GAE 100 g–1 em peso seco para a cultivar Tannat. Para Karnopp et al
(2015) o teor de compostos fenólicos totais em farinha de bagaço de uva da cultivar Bordeaux
(Vitis labrusca L.) orgânica foi de 2,18 ± 35 g GAE 100 g–1.

Guimarães et al (2014) ressaltam que a ingestão regular de alimentos com compostos
fenólicos antioxidantes é um fator comprovado de prevenção para inúmeras doenças crônicas,
como as cardiovasculares, câncer, distúrbios demenciais neurológicos, distúrbios inflamatórios
e disfunções cognitivas, diabetes, artrite reumatoide além de prevenção da oxidação da LDL
assim bloqueando a formação de placas ateroscleróticas e controle de níveis de pressão arterial.
Ainda no estudo de Chamorro et al. (2012), uma redução no teor de compostos fenólicos
e procianidina total foram relatados quando o bagaço de uva foi submetido a um tratamento
térmico em estufa com circulação de ar a 100°C. Lee et al. mostraram também que o tratamento
térmico do forno não poderia separar os compostos fenólicos unidos covalentemente em cascas
de arroz. Por outro lado, o tratamento térmico aumentou o teor de compostos fenólicos de cascas
de frutas cítricas (JEONG, et al., 2004). Isso indicou que os compostos fenólicos de plantas
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provavelmente apresentam diferentes limites dependendo da espécie. Assim, processamentos
para liberar compostos antioxidantes de diferentes plantas podem não ser as mesmas.

Figura 11. Conteúdo de compostos fenólicos totais em farinhas de bagaço de uvas desidratadas
em estufa. *Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de
Student Neuman-Keuls (p≤0,05).
5.2.4 Análises de compostos fenólicos individuais em farinhas de bagaços de uva

As figuras 12 e 13 apresentam os resultados das análises de compostos fenólicos
individuais.
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Figura 12. Conteúdo dos compostos fenólicos ácido gálico, ácido vanílico, catequina,
epicatequina e ácido ferrúlico em farinhas de bagaço de uva. ND: não detectado; *Médias
seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Student Neuman-Keuls
(p≤0,05).
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Figura 13. Conteúdo dos compostos fenólicos quercetina, ácido caféico, ácido cumárico, e
rutina em farinhas de bagaço de uva. ND: Não Detectado.*Médias seguidas pela mesma letra
na coluna não diferem entre si pelo teste de Student Neuman-Keuls (p≤0,05).

Dentre os compostos avaliados, cabe ressaltar que miricetina, ácido salicílico e
resveratrol não foram identificados em nenhuma das amostras de resíduos de produção vinícola.
Em estudo realizado por Rockenbach et al. (2011), ao avaliar o conteúdo de compostos
fenólicos em cascas de uva provenientes da vinificação de seis cultivares (Pinot Noir, Isabel,
Sangiovese, Negro Amaro, Cabernet Sauvignon e Primitivo), não foi detectada a presença de
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resveratrol, em decorrência da sua transferência para o vinho, ficando abaixo do limite de
detecção do método utilizado.
As diferentes cultivares estudadas apresentaram conteúdos de ácido gálico que variaram
entre 1,42mg 100g-1 e de 6,04 mg 100g-1 (Figura 13a) (cultivares Sangiovese e Cabernet
Sauvignon, respectivamente). O ácido gálico é um ácido fenólico, derivado da via do ácido
chiquimíco, um intermediário do metabolismo secundário, e é um componente de taninos
hidrolisáveis em plantas (galataninos e elagitaninos). Contém um poliol central, geralmente sD-glucose, cujas funções hidroxilas são esterificadas com o ácido gálico (GRUNDHOFER et
al., 2001) encontrados em abundância e caracterizado como de grande importância em
alimentos (MELO e GUERRA, 2002). A presença de pequenas quantidades de taninos em
frutos confere-lhes características sensoriais desejáveis, ditas como “o corpo da fruta”. No
entanto, quantidades maiores conferem aos frutos e outros alimentos características
adstringentes. A sensação de adstringência é gerada devido à propriedade que os taninos
apresentam de precipitar proteínas (BOBBIO e BOBBIO, 2003).
No estudo de Chamorro et al. (2012) , amostras de farinhas de bagaço de uva foram
submetidas aos tratamentos térmicos em estufa com circulação de ar e em autoclave, à
temperatura de 100°C por períodos de 15, 30, 45 e 60 minutos. Foi observado que para o
tratamento térmico em autoclave houve um aumento nas concentrações de ácido gálico em
71%. Essas modificações indicam que este tratamento térmico parece aumentar o número de
moléculas mais polimerizadas em relação àquelas menos polimerizadas, como resultado da
polimerização dos flavonoides conhecidos como procianidinas durante o tratamento. A
biodisponibilidade das procianidinas é amplamente influenciada pela sua estrutura. Por essa
razão, há um interesse crescente em como os flavonóides alimentares são divididos em
fenólicos compostos simples (KHANAL, et al, 2010). Resultados similares também foram
obtidos mostrando que o calor aumentou monômeros biologicamente importantes, bem como
conteúdo de dímeros até 80% em relação ao controle (LARRAURI et al., 1997). Esses
fenômenos também foram documentados usando casca de açafrão, avelã e amendoim,
respectivamente. Este efeito pode ser devido aos compostos fenólicos no bagaço de uva estarem
ligados a outros componentes, e com o aquecimento são liberados das sementes. Os ácidos
fenólicos estão ligados a vários componentes da parede celular, tais como como arabinoxilanos
e proteínas (KHANAL, et al, 2010).
Observa-se também que, os compostos com índices mais elevados em todas as cultivares
foram catequinas, epicatequinas, quercetina e rutina. Para catequinas, Sauvignon Blanc (45,73
mg 100g-1), Cabernet Franc (44,6 mg 100g-1), Ancellotta (43,28 mg 100g-1) e Bordô (36,35 mg
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100g-1), apresentaram índices significativamente superiores deste composto em relação às
demais variedades. Para as epicatequinas, se destacaram as cultivares Cabernet Franc (53,4 mg
100g-1), Seibel (38,85 mg 100g-1), Sauvignon Blanc (46,97 mg 100g-1), Bordô (45,93 mg 100g1

) e Tannat (46,92 mg 100g-1). Para quercetina, os índices mais elevados foram identificados

nas mesmas cultivares que se destacaram no conteúdo de epicatequinas: Cabernet Franc (54,96
mg 100g-1), Seibel (38,85 mg 100g-1), Sauvignon Blanc (46,88 mg 100g-1), Bordô (45,93 mg
100g-1) e Tannat (46,92 mg 100g-1). Rutina também foi encontrada em grandes concentrações,
principalmente nas cultivares Bordô (59,76 mg 100g-1) e Tannat (70,2 mg 100g-1).
Somente a variedade Sangiovese apresentou o composto fenólico Ácido Ferrúlico (5,71
mg 100g-1), assim como Ácido Cumárico esteve presente somente na variedade Bordô (3,4 mg
100g-1). Já o Ácido Vanílico foi identificado somente nas variedades Tannat 5,83 mg 100g-1),
Ancellotta (13,24 mg 100g-1) e Pinot Noir (7,68 mg 100g-1). Pequenas quantidades de Ácido
Caféico foi identificado somente nas variedades Merlot (9,64 mg 100g-1), Ancellotta (1,7 mg
100g-1) e Seibel (0,8 mg 100g-1).
Bender et al (2016) avaliaram farinhas de cascas de uvas provenientes de bagaço de uva
da cv Marselan (Vitis vinífera) e obtiveram índices de 1,15 mg g-1 para ácido gálico, 0,21 mg
g-1 para ácido cafeico, 2,25 mg g-1 para quercetina, 1,93 mg g-1 para rutina, e 1,10 mg g-1 para
catequina.
Makris e colaboradores (2007) analisaram a composição fenólica de bagaços de uva
branca, tinta e engaço e encontraram teores, equivalentes em ácido gálico, de 48,26mg g-1 para
bagaço de uva branca e 54,02mg g-1 para bagaço de uva tinta. Com base na análise
cromatográfica por HPLC da cultivar Bordô (Vitis labrusca), proveniente do processamento
vinícola em um vinícola na cidade de Mariopolis, Paraná, Karling et al (2017) identificaram os
compostos ácido gálico, ácido cafeico, ácido p-cumarico e trans-resveratrol e ácido cafeico.
Os cromatogramas das amostras de farinhas de bagaço de uvas submetidas à
desidratação em estufa estão apresentados nos apêndices 6 a 11.

5.2.5 Análises de antocianinas em farinhas de bagaços de uva

Os teores de compostos fenólicos totais presentes no bagaço de uva representam uma
grande variedade de compostos, incluindo os flavonóides. Entre estes, destacam-se as
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antocianinas (ORAK, 2007). A Figura 14 apresenta os teores destes compostos nas farinhas de
bagaços das cultivares de uvas estudadas.
Os pigmentos de antocianina estão presentes na casca da uva, e os seus níveis podem
variar entre 30 a 750 mg.100g-1 de fruta, de acordo com Oliveira et al., (2015). Dentre as
cultivares estudadas, Cabernet Sauvignon (114,7 mg 100g-1), Pinot Noir (88,5mg 100g-1),
Seibel (88,09 mg 100g-1) e Cabernet Franc (33,8 mg 100g-1) apresentam estes índices.

Figura 14. Conteúdo de antocianinas em farinhas de bagaço de uvas desidratadas em estufa.
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Student
Neuman-Keuls (p≤0,05).

5.2.6. Atividade antiradicalar em farinhas de bagaços de uva

A atividade antiradicalar das variedades estudadas foi avaliada pelos métodos de
inibição dos radicais livres ABTS e HOCl-, conforme apresentado na Figura 15. Observa-se
que o IC50 para o radical HOCl- foi inferior para as cultivares Ancellotta (50,34 µg mL-1) e
Pinot Noir (207,38 µg mL-1), sendo que, menores conteúdos destas variedades apresentam
maior capacidade de inibição de 50% da ação do radical. Para esta método, a cultivar Cabernet
Sauvignon não apresentou atividade antiradicalar, e Cabernet Franc apresentou IC50 superior
a 1000µg mL-1. As demais cultivares apresentaram valores de atividade intermediários.
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Figura 15. Atividade antiradicalar de bagaços de uvas desidratadas em estufa demonstrada pela
inibição dos radicais livres ABTS e HOCl- . SA: sem atividade (não apresentou atividade
antiradicalar pelo método indicado); IC50>1000: valores superiores à 1000 para IC50; *Médias
seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Student Neuman-Keuls
(p≤0,05).

A atividade das farinhas de bagaços de uva sobre IC50 do radical ABTS foi superior
para as cultivares Ancellotta (120,21 µg mL-1), Seibel (220,97 µg mL-1), Malbec (192,29 µg
mL-1, Tannat (169,29 µg mL-1), Sangiovese (67,29 µg mL-1), Bordô (234,68 µg mL-1) e
Sauvignon Blanc (213,9 µg mL-1), sem diferenças estatísticas entre elas. Para as cultivares
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Merlot, o IC50 foi superior a 1000µg/mL.
ROCKENBACH et al. (2011) avaliaram o teor de compostos fenólicos e atividade
antiradicalar do bagaço de uvas tintas das variedades Cabernet Sauvignon e Merlot (Vitis
vinifera), Bordeaux e Isabel (Vitis labrusca) pelo método de inibição do radical ABTS. O
bagaço da variedade Cabernet Sauvignon, foi o que apresentou o maior teor de compostos
fenólicos totais e a maior atividade antiradicalar (485,42 μmol TEAC g-1 para o método ABTS),
diferente do que foi encontrado neste trabalho.
A Tabela 6 apresenta as correlações entre o método de avaliação de compostos fenólicos
totais por Folin-Ciocalteu e compostos fenólicos individuais, confirmando a idéia de que este
pode ser considerado um ensaio de poder redutor.
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Tabela 6. Coeficientes de correlação (r2) entre atividade antiradicalar e alguns compostos
fenólicos dos extratos dos resíduos agroindustriais.
Correlação
Bordô
Compostos fenólicos totais x quercetina

r2

p

0,998

0,038

Tannat
ABTS+ x HOClCompostos fenólicos totais x catequina

0,998
1,00

0,039
0,014

Pinnot Noir
ABTS+ x HOClCompostos fenólicos totais x ácido vanílico

0,998
1,00

0,032
0,016

Cabernet Sauvignon
Compostos fenólicos totais x catequina
Compostos fenólicos totais x rutina
Compostos fenólicos totais x quercetina

1,00
0,994
0,989

0,006
0,049
0,048

Merlot
Compostos fenólicos totais x ácido gálico
Compostos fenólicos totais x ácido vanílico
Compostos fenólicos totais x quercetina

1,00
0,999
1,00

0,003
0,033
0,0012

Sangiovese
ABTS+ x HOClABTS+ x ácido gálico
ABTS+ x rutina
ABTS+ x quercetina

1,00
1,00
1,00

0,014
0,019
0,007

Sauvignon Blanc
ABTS+ x rutina
Compostos fenólicos totais x quercetina

1,00
1,00

0,006
0,012

A atividade antiradicalar dos extratos dos resíduos agroindustriais por esses diferentes
métodos de avaliação apresentou uma correlação alta e positiva com o conteúdo de compostos
fenólicos totais (Tabela 6). Isso sugere que os compostos fenólicos presentes nesses resíduos
possuem alta capacidade de sequestro de radicais livres e, por isso, são fontes importantes de
agentes antioxidantes primários, de grande importância para a indústria de alimentos (MELO
et al., 2011).
Não foram identificadas correlações entre o método do radical livre HOCl- e os
compostos fenólicos individualizados.
Os extratos etanólicos do bagaço de uva tinta Isabel (Vitis labrusca) (Bento Gonçalves,
RS), e do bagaço de uva branca Verdejo (Vitis vinifera) (Petrolina, PE) que tiveram os maiores
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teores de compostos fenólicos totais também apresentaram as maiores atividades antiradicalar
pelo método ABTS no estudo de Melo et al (2011). Estudo feito por ROCKENBACH et al.
(2008) mostrou que extratos etanólicos (etanol:água; 70:30; v/v) de bagaços de uva das
variedades Ancellotta e Tannat apresentaram, pelo método ABTS, atividade antiradicalar em
equivalentes de trolox de 389,9±3,8 e 398,1±2,8μmol trolox g-1, respectivamente. Alto
potencial antiradicalar pelo método ABTS para bagaços de uva também foi encontrado por
RUBERTO et al. (2007).

5.3 Comparação entre o conteúdo de farinhas de bagaço e farinhas de cascas de
uvas

Para as análises de comparação entre farinhas de bagaço de uvas completo (FBU) ou
farinhas processadas somente com as cascas de uvas (FCU), sem as sementes; utilizaram-se as
cultivares Pinot Noir, Malbec, Tannat, Ancellotta, e Cabernet Franc, da safra 2014-2015,
proveniente da vinícola Villágio Grando (Água Doce, Santa Catarina); as cultivares Seibel e
Bordô, da safra 2014-2015, proveniente da vinícola Belmont (Bituruna, Paraná); e das
cultivares Cabernet Sauvignon e Merlot, das safra 2015-2016, vinícola Abreu & Garcia (Campo
Belo do Sul, Santa Catarina). Todas as farinhas analisadas foram obtidas a partir do processo
de desidratação em estufa.

5.3.1 Conteúdo de minerais em farinhas de bagaços e farinhas de cascas de uva

Nas figuras 16 e 17 são apresentados os resultados das análises dos minerais
comparando as farinhas de bagaços e de cascas de uvas.
De modo geral, o que é possível observar, é que para maioria das cultivares analisadas,
há pouca variação entre o conteúdo de minerais analisados nas cascas e nos bagaços. Os teores
de potássio, zinco, cobre e ferro apresentaram, para a maioria das cultivares avaliadas,
conteúdos mais elevados nas farinhas das cascas do que nas farinhas de bagaços.
Em relação às cultivares, é possível destacar Seibel e Pinot Noir, com os maiores
conteúdos dos minerais nitrogênio, enxofre, zinco, cobre, manganês e ferro nas FCUs fabricas
a partir destas cultivares.
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Figura 16. Teor de nitrogênio, enxofre, potássio, zinco e fósforo em farinhas de bagaço (FBU)
e farinhas de cascas de uva (FCU). ND: Não detectado. *Médias seguidas pela mesma letra
(maiúsculas para tipo de farinha e minúsculas para cultivares) não diferem entre si pelo teste de
Student Neuman-Keuls (p≤0,05). Barras verticais representam o desvio padrão (n=3).
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Houve diferenças no conteúdo de nitrogênio entre as farinhas sendo que os maiores
teores foram verificados para as variedades Seibel e Pinot Noir, estatisticamente mais elevadas
para FCU. A análise de enxofre apresentou diferença entre as farinhas, somente para a cultivar
Pinot noir (FCU= 112,95 mg 100g-1) (FBU=53,18 mg 100g-1), na qual o conteúdo deste mineral
presente em FCU foi superior. As demais variedades apresentaram valores estatisticamente
iguais para FCU e FBU.
As FCUs das variedades Cabernet Sauvignon (FCU= 22,88 mg 100g-1) (FBU = 13,77
mg 100g-1), Seibel (FCU= 13,77 mg 100g-1) (FBU =5,96 mg 100g-1) e Pinot Noir (FCU=26,46
mg 100g-1) (FBU=13,44 mg 100g-1) apresentaram índices de potássio significativamente
superiores às suas respectivas FBUs. As demais variedades tiveram conteúdos de potássio
semelhantes para ambas as farinhas. A análise de zinco apresentou maiores concentrações deste
mineral na FCU de todas as variedades avaliadas, com exceção de Tannat (FCU= 3,53 mg 100g1

) (FBU = 13,68 mg 100g-1)e Ancellotta (FCU=17,87 mg 100g-1) (FBU= 22,93 mg 100g-1). A

variedade Cabernet Franc não apresentou este mineral em sua composição .
Os teores de fósforo foram estatisticamente iguais para todas as variedades, com
exceção de Bordô, em que os maiores conteúdos foram identificados na FCU (FCU= 48,82 mg
100g-1) (FBU = 35,65 mg 100g-1).
Os teores de cobre foram estatisticamente superiores para ambas as farinhas da
variedade Seibel (FCU=667,02 mg 100g-1) (FBU=296,42 mg 100g-1), em relação às demais.
No entanto, quando comparadas as farinhas desta variedade, a concentração presente na farinha
da casca é significativamente maior, provavelmente isso ocorre devido ao uso frequente de
calda sulfocálica para o tratamento de doenças fúngicas no campo. As demais variedades não
apresentam diferença estatística entre os tratamentos.
O teor de manganês nas variedades analisadas foi significativamente superior nas FBUs
das cultivares Tannat e Seibel, e nas FCUs de Cabernet Sauvignon e Pinot Noir. As demais
variedades tiveram conteúdos de manganês semelhantes para ambas as farinhas. Magnésio
apresentou teores significativamente superiores nas FBUs da cultivares Bordô, Tannat,
Ancellotta e Seibel. As demais cultivares não apresentaram diferença estatística entre as
farinhas analisadas, quanto ao conteúdo de magnésio.
Os teores de ferro foram estatisticamente superiores nas FCUs das cultivares Cabernet
Sauvignon, Seibel e Pinot noir. Não houve diferença no conteúdo de ferro entre as demais
farinhas analisadas. Os teores do mineral cálcio destacaram-se nas FBUs das cultivares Bordô,
Tannat e Seibel. As demais cultivares apresentaram conteúdos de cálcio semelhantes para
ambas as farinhas.
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Figura 17. Teores de cobre, manganês, magnésio, ferro e cálcio em farinhas de bagaço (FBU)
e farinhas de cascas de uva (FCU). *Médias seguidas pela mesma letra (maiúsculas para tipo
de farinha e minúsculas para cultivares) não diferem entre si pelo teste de Student NeumanKeuls (p≤0,05).
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5.3.2 Conteúdo de antocianinas totais e compostos fenólicos totais em farinhas de
bagaços (FBU) e farinhas de cascas de uva (FC*)
A Figura 18 apresenta a comparação dos teores de antocianinas totais e compostos
fenólicos totais entre as farinhas de casca (FCU) ou bagaço de uva (FBU), por cultivar
analisada. As FCUs das variedades Merlot, Bordô, Ancellotta e Cabernet Sauvignon e Pinot
Noir apresentaram concentrações significativamente superiores dos antioxidantes. No entanto,
para a cultivar Tannat a FBU foi superior à sua FCU. As demais variedades de uvas não
apresentaram diferença estatisticamente significativa na concentração de antocianinas para
FBUs e FCUs. De acordo com Oliveira et al., (2015) os pigmentos de antocianina estão
presentes principalmente na casca da uva, e os seus níveis podem variar entre 30 a 750 mg 100g1

de fruta.
As cultivares Malbec, Merlot, Ancellotta, Pinot Noir e Cabernet Franc destacaram-se

pela superior concentração de fenólicos nas FBUs analisadas. Bordô, Cabernet Sauvignon e
Seibel tiveram índices estatisticamente superiores de fenólicos para as FCUs. É provável que
as uvas Vitis vinífera apresentem taninos nas sementes, e assim o bagaço pode ter na mairoia
das vezes maior conteúdo de polifenóis totais do que a farinha da casca.

5.4 Composição das farinhas de bagaço em função do uso da maceração no
processo de vinificação
Para as análises de comparação entre farinhas submetidas ou não ao processo de
maceração; utilizaram-se as cultivares Pinot Noir, Malbec, Tannat e Ancellotta, da safra 20142015, proveniente da vinícola Villágio Grando (Água Doce-SC). Todas as farinhas analisadas
foram obtidas a partir do processo de desidratação em estufa.
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Figura 18. Conteúdo de antocianinas totais e compostos fenólicos totais em farinhas de bagaço
ou cascas de uvas desidratadas em estufa. *Médias seguidas pela mesma letra (maiúsculas para
tipo de farinha e minúsculas para cultivares) não diferem entre si pelo teste de Student NeumanKeuls (p≤0,05).

5.4.1 Análises de elementos minerais em farinhas de bagaços de uva maceradas e não
maceradas
A aplicação do processo de maceração, concomitante ao processo de fermentação, de
modo geral, apresentou maiores teores dos minerais avaliados, para boa parte das variedades
em estudo (Figuras 19 e 20).
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Figura 19. Conteúdo de minerais fósforo, nitrogênio, enxofre, potássio, zinco e cobre em
farinhas de bagaço de uva submetidas ou não ao processo de maceração.
Médias seguidas pela mesma letra (maiúsculas para tipo de processo e minúsculas para
cultivares) não diferem entre si pelo teste de Student Neuman-Keuls (p≤0,05). Barras verticais
representam o desvio padrão (n=3).
Dentre os minerais quantificados destacaram-se elevados índices do mineral ferro em
todas as variedades destas farinhas: Pinot Noir (168,84 mg 100g-1), Malbec (250,06 mg 100g1

), Tannat (286,5 mg 100g-1) e Ancellotta (212,89 mg 100g-1), e Ca nas variedades Pinot Noir

(362,84 mg 100g-1), Tannat (429,54 mg 100g-1) e Ancellotta (357,02 mg 100g-1).
A análise de fósforo apresentou índices superiores do mineral para as variedades
maceradas Malbec (42,43 mg 100g-1) e Tannat (33,05 mg 100g-1). O conteúdo de nitrogênio
também foi estatisticamente superior para as variedades submetidas ao processo de maceração
Pinot Noir (22,45 mg 100g-1), Malbec (33,05 mg 100g-1) e Ancellotta (26,17 mg 100g-1). Para
enxofre, as variedades maceradas Malbec (53,94 mg 100g-1), Tannat (38,53 mg 100g-1) e
Ancellotta (85,4 mg 100g-1) tiveram teores significativamente superiores às cultivares somente
prensadas . Os teores de zinco foram significativamente superiores nas análises das variedades
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maceradas Malbec (9,84 mg 100g-1) e Ancellotta (33,59 mg 100g-1), e das variedades não
maceradas Tannat (40,58 mg 100g-1) e Pinot Noir (11,66 mg 100g-1). Cobre apresentou-se
significativamente superior nas variedades maceradas Malbec (125,06 mg 100g-1) e Ancellotta
(89,42 mg 100g-1). Já a variedade Tannat sem maceração (11,66 mg 100g-1) apresentou índices
estatisticamente superiores do mineral.

Figura 20. Conteúdo dos minerais manganês, magnésio, ferro e cálcio em farinhas de bagaço
de uva submetidas ou não ao processo de maceração. Médias seguidas pela mesma letra
(maiúsculas para tipo de processo e minúsculas para cultivares) não diferem entre si pelo teste
de Student Neuman-Keuls (p≤0,05). Barras verticais representam o desvio padrão (n=3)

A variedade Pinot Noir, além dos minerais ferro e cálcio, anteriormente citados,
apresentou superioridade somente nos índices dos minerais nitrogênio (22,45 mg 100g-1) para
as amostras maceradas, e para o mineral zinco (11,66 mg 100g-1), nas amostras não maceradas.
Os demais índices foram estatisticamente semelhantes para ambos os processos. O processo de
maceração também influenciou em conteúdos superiores do mineral manganês, para as
variedades Tannat (36,64 mg 100g-1) e Ancellotta (32,27 mg 100g-1). Para magnésio foram
identificados conteúdos superiores do mineral na variedade Tannat macerada (104,31 mg 100g1

), e nas variedades não maceradas Malbec ( 95,26 mg 100g-1) Ancellotta (107,59 mg 100g-1).

Pinot Noir não apresentou diferença no conteúdo de magnésio quando avaliado o processo de
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maceração.
O mosto é um líquido intermediário na produção de vinhos, cujo monitoramento
consiste, entre outros processos, no controle da concentração de açúcares totais, pH, e
concentração de vitaminas e minerais. Um procedimento comum na elaboração de vinhos, é a
adição de compostos nutrientes, visando à preservação das leveduras responsáveis pela
fermentação. As fontes de elementos minerais principais, são o carbono, hidrogênio, oxigênio
e nitrogênio. Como fontes de elementos secundários ao processo fermentativo, têm-se fósforo,
potássio, enxofre e magnésio. E os elementos traço, necessários em quantidades mínimas, são
o cálcio, manganês, ferro, cobre e zinco (RODNEY; GREENFIELD, 1994). Uma justificativa
para a superioridade nos valores de alguns minerais nas amostras submetidas à maceração, pode
ter sido a adição e a conservação destes compostos nutrientes nas amostras vinificadas. Outra
hipótese seria de que a casca apresenta cargas elétricas que retiveram os minerais que estavam
na polpa durante a maceração, porém é necessário o aprofundamento dos estudos para justificar
este raciocínio.
Na análise de potássio, as variedades maceradas tiveram teores significativamente
superiores às cultivares somente prensadas Malbec (19,03 mg 100g-1), Tannat (23,52 mg 100g1

) e Ancellotta ( 25,81 mg 100g-1). Ambos os processos tiveram índices estatisticamente iguais

na análise da variedade Pinot Noir. Uma prática relativamente comum em vinícolas, é a adição
de ácido tartárico para manutenção de níveis baixos do pH, característica desejada para um bom
vinho (DAUDT; FOGAÇA, 2008). Os elevados índices de potássio podem ser explicados pela
precipitação deste mineral, como composto insolúvel no meio quando combinado com o ácido
tartárico formando bitartarato de potássio. Na fermentação alcoólica, quando a concentração de
potássio está muito baixa, ocorre a parada de fermentação que, neste caso, é ocasionada pela
dificuldade das leveduras em metabolizar a glicose e a frutose do meio. Por outro lado, o
excesso de potássio nos grãos pode ter um impacto negativo na qualidade do vinho tinto,
principalmente devido ao decréscimo de ácido tartárico livre, resultando num acréscimo do pH
do mosto e do vinho (Mpelasoka et al., 2003). Altos valores de pH reduzem cor e estabilidade
dos produtos processados além de torná-los microbiologicamente instáveis (DAUDT;
FOGAÇA, 2008).
.
5.4.2 Conteúdo de antocianinas e compostos fenólicos em farinhas de bagaços
maceradas e não maceradas
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Nas análises do conteúdo de antocianinas e compostos fenólicos totais em variedades
de uvas submetidas ou não ao processo de maceração (Figura 21), ao contrário dos resultados
obtidos para a análise de minerais, as amostras não maceradas apresentaram os maiores índices
destes antioxidantes.

Figura 21. Conteúdo de antocianinas e compostos fenólicos em farinhas de bagaço de uva
submetidas ou não ao processo de maceração. Médias seguidas pela mesma letra (maiúsculas
para tipo de processo e minúsculas para cultivares) não diferem entre si pelo teste de Student
Neuman-Keuls (p≤0,05). Barras verticais representam o desvio padrão (n=3).
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Para antocianinas, a ausência de maceração apresentou resultados estatisticamente
superiores para as variedades Pinot Noir (18,35 mg 100g-1), Tannat (88,55 mg 100g-1) e
Ancellotta (94,25 mg 100g-1). Malbec apresentou índices estatisticamente iguais para ambos os
processos. Yang et al (2009) avaliaram o conteúdo de antocianinas em nove cultivares de uvas
americanas (Vitis labrusca) antes do processo de vinificação. Os resultados variaram entre 8,1
e 239,6 mg 100g-1. A cultivar Pinot Noir, apresentou índice superior à amostra não macerada
do presente estudo (49,6 mg 100g-1). Como característica associada com a variedade, o nível de
antocianinas nas uvas pode servir como uma estimativa dos pigmentos vermelhos e ser útil para
a classificação de variedades de uva e de vinhos relevantes. Assim sendo, antocianinas foram
propostas como marcadores químicos para diferenciar uvas e vinhos tintos (YANG et al., 2009).
Os índices de compostos fenólicos totais foram significativamente superiores para as
variedades não maceradas Pinot Noir (8,09 g 100g-1) e Tannat (4,27 g 100g-1) enquanto Malbec
e Ancellotta não apresentaram variação entre os processos. No estudo de Oliveira et al (2015,
em que o teor de compostos fenólicos totais foi avaliado no bagaço de uva Sirah, comparandoa com a cultivar in natura e com o vinho, produto final desta mesma cultivar. Os resultados
apresentaram 6,77 g kg-1 para uva in natura, 5,75 g kg-1 para o bagaço, os quais não diferiram
entre si. Já o teor de compostos fenólicos do vinho foi significativamente menor (3,99 g kg-1).
Assim, pode-se constatar que a maior parte dos compostos fenólicos da uva não foi extraído
para o vinho, ficando no bagaço.

5.5 Caracterização das farinhas por comparação dos processos de desidratação em
estufa e liofilizador

Para as análises de comparação entre os processos de desidratação em estufa e
liofilizador, utilizaram-se as cultivares Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Sauvignon
Blanc, safra 2015-2016, proveniente da Vinícola Abreu & Garcia (Campo Belo do Sul, Santa
Catarina, Brasil).

5.5.1 Análises de elementos minerais em farinhas de bagaços de uva desidratadas em
estufa e liofilizador
O processo de desidratação em estufa, quando comparado à liofilização, apresenta perda
de alguns minerais em algumas variedades de uvas, e em outras observa-se que não ocorre
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diferença significativa entre os índices de minerais desidratados sob ambos os processos
(Figuras 22 e 23).

Figura 22. Conteúdo dos minerais fósforo, potássio, nitrogênio, enxofre, cobre e zinco em
farinhas de bagaço de uvas desidratadas em estufa e liofilizador.
Médias seguidas pela mesma letra (maiúsculas para tipo de processo e minúsculas para
cultivares) não diferem entre si pelo teste de Student Neuman-Keuls (p≤0,05). Barras verticais
representam o desvio padrão (n=3)
Para o mineral fósforo, as farinhas de bagaço das cultivares Merlot e Cabernet
Sauvignon apresentaram perdas significativas quando submetidas à secagem em estufa,
enquanto que para a Sangiovese e Sauvignon Blanc não houve diferenças entre os processos
de secagem.
A desidratação em estufa ocasionou perdas significativas no conteúdo de nitrogênio de
farinhas da cultivar Merlot. No entanto, para as cvs. Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc
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não houve diferenças entre os diferentes processos de secagem, mas para a cv. Sangiovese
houve perdas superiores para as amostras desidratadas em liofilizador.
Para o elemento enxofre, a variedade Merlot apresentou valores significativamente
inferiores para as amostras desidratadas em estufa. Para as demais cultivares não houve
diferenças significativas enter os métodos de desidratação. Em relação ao potássio, a farinha da
cv. Cabernet Sauvignon apresentou maior conteúdo do mineral nas amostras liofilizadas do que
naquelas desidratadas em estufa. O mineral cobre apresentou diferença estatística entre os
tratamentos de desidratação para duas cultivares: Merlot e Cabernet Sauvignon, sendo que os
maiores conteúdos foram identificados nas amostras submetidas à secagem em estufa. Para as
cvs. Sangiovese e Sauvignon Blanc não houve diferença estatística.
As análises de zinco apresentaram valores significativamente inferiores para as
amostras desidratadas em estufa das farinhas das cultivares Merlot e Cabernet Sauvignon.
O conteúdo do mineral manganês variou da seguinte maneira entre as variedades e
processos: Merlot apresentou valores significativamente inferiores para as amostras
desidratadas em estufa (estufa = 11,59 mg 100g-1) (liofilizador =57,44 mg 100g-1). Já as
variedades Cabernet Sauvignon (estufa=32,2 mg 100g-1) (liofilizador =14,9 mg 100g-1) e
Sangiovese (estufa=62,94 mg 100g-1) (liofilizador= 20,19 mg 100g-1), apresentaram índices
significativamente superiores para as amostras desidratadas em estufa. Os teores de manganês
para ambos os processos de desidratação não apresentaram diferença significante para a cultivar
Sauvignon Blanc.
Para o magnésio, observaram-se teores significativamente inferiores para as farinhas
das cvs. variedades Merlot e Cabernet Sauvignon, desidratadas em estufa. Para as cvs.
Sangiovese e Sauvignon Blanc não houve diferenças entre os processos.
O mineral cálcio, além de estar presente em quantidades mais expressivas que os
demais, apresentou teores significativamente menores para a maioria das cvs. desidratadas em
estufa, em comparação àquelas desidratadas em liofilizador, com exceção da cv. Cabernet
Sauvignon que não apresentou diferenças estatísticas entre os processos.
Sutherland e VarnAn (1987), no que diz respeito ao comportamento frente aos
tratamentos térmicos, destacam que, dentre os minerais que não sofrem nenhuma modificação
podem ser identificados potássio, e enxofre e dentre os que apresentam sua estrututa química
afetada pelo aquecimento podem ser identificados cálcio, magnésio e fósforo. O tratamento
modifica os equilíbrios dos sais de cálcio produzindo uma diminuição do cálcio solúvel.
O conteúdo de ferro foi estatisticamente superior nas amostras desidratadas em estufa,
para as farinhas das cvs. Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese. Na farinha da cv.
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Sauvignon Blanc os teores de de ferro foram superiores nas amostras liofilizadas.

Figura 23. Conteúdo dos minerais manganês, magnésio, cálcio e ferro em farinhas de bagaço
de uvas desidratadas em estufa e liofilizador. * Médias seguidas pela mesma letra (maiúsculas
para tipo de processo e minúsculas para cultivares) não diferem entre si pelo teste de Student
Neuman-Keuls (p≤0,05). Barras verticais representam o desvio padrão (n=3)

5.5.2 Conteúdo de antocianinas e compostos fenólicos totais em farinhas de bagaços de
uva desidratadas em estufa e liofilizador

A análise da concentração de antocianinas nas amostras submetidas à ambos os
processos de desidratação (Figura 24) apresenta valores estatisticamente inferiores para as
amostras desidratadas em estufa, das cultivares Cabernet Sauvignon e Sangiovese. Para as
cultivares Merlot e Sauvignon Blanc não houve diferenças entre os processos de desidratação.
As farinhas apresentaram teores de antocianinas que variaram entre 15,78 a 114,67 mg
100 g-1 para o processamento em estufa e entre 20,74 e 218,19 mg 100 g-1 para liofilizador.
Amostras submetidas à ambos os processos de desidratação (Figura 32) apresentaram valores
estatisticamente inferiores para as amostras desidratadas em estufa, das cultivares Cabernet
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Sauvignon e Sangiovese. Para as cultivares Merlot e Sauvignon Blanc não houve diferenças
entre os processos de desidratação.
A liofilização proporcionou a manutenção de maiores conteúdos de compostos fenólicos
totais para todas as variedades analisadas, já que se trata de um tipo de secagem em que se
consegue reter grande parte dos compostos originais do produto que foi seco. Esta metodologia
é particularmente benéfica para a preservação dos polifenóis, uma vez que são sensíveis à
temperatura (CORREA-BETANZO et al., 2015). A extração a quente contribui para uma maior
concentração de fenólico, uma vez que há conversão de compostos fenólicos insolúveis em
solúveis, após tratamento com calor (CATANEO, et al., (2008). Porém, o mesmo não consegue
romper ligações covalentes dos compostos fenólicos, e o uso de altas temperaturas durante o
processamento e extração, pode acarretar perdas na quantidade de compostos fenólicos,
principalmente devido à degradação de antocianinas (MALACRIDA; MOTTA, 2005).
Neste estudo, observa-se perdas maiores de compostos fenólicos totais, em comparação
à perda de antocianinas, no processo de desidratação em estufa em relação à liofilização.
Malacrida e Motta (2005), investigando o conteúdo de compostos fenólicos em sucos de uva,
afirmaram que métodos de extração à quente, como a pasteurização utilizada no preparo do
suco, contribuem para uma maior concentração de fenólicos, entretanto a utilização de
temperaturas muito elevadas durante a extração e a pasteurização podem acarretar perdas,
principalmente devido à degradação das antocianinas. Os índices de antocianinas nos bagaços
de uvas são expressos por mais de cinquenta tipos destes compostos, sendo as principais a
cianidina, peonidina, delfinidina, petunidina e malvidina (OLIVEIRA, et al., 2015). A
degradação térmica destas antocianidinas forma produtos de coloração marrom, especialmente
na presença de oxigênio, que juntamente com outros agentes oxidantes presentes nos alimentos
podem acelerar a degradação das antocianinas (JACKMAN; SMITH, 1992). Mourtzinos et al.
(2008) ao estudarem a estabilidade térmica de antocianinas, observaram um pico exotérmico
em torno de 220 °C relacionado à oxidação deste pigmento. Isto poderia justificar as menores
perdas deste composto, uma vez que as temperaturas utilizadas não atingiram este limiar
térmico.
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Figura 24. Conteúdo de antocianinas e compostos fenólicos em farinhas de bagaço de uvas
desidratadas em estufa e liofilizador
Médias seguidas pela mesma letra (maiúsculas para tipo de processo e minúsculas para
cultivares) não diferem entre si pelo teste de Student Neuman-Keuls (p≤0,05). Barras verticais
representam o desvio padrão (n=3).

Verifica-se que tanto a cultivar quanto o método de secagem influenciaram os teores de
antocianinas, mas a cultivar de uva foi mais importante em determinar os teores médios destes
compostos. Abe et al., 2007, em estudo com sete cultivares de Vitis vinífera e Vitis labrusca,
identificaram conteúdos de antocianinas variando entre 12,8 e 248 mg 100 g-1, com índices
estatisticamente distintos das antocianianas malvidina, delfinidina e peonidina entre as
cultivares Folha de Figo, Syrah e Merlot.

5.5.3 Análise multivariada dos conteúdos de compostos fenólicos individuais para as
farinhas de bagaço de uva desidratadas em estufa e em liofilizador
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A Figura 25 apresenta a projeção dos componentes principais (CPs) dos conteúdos de
compostos fenólicos para as amostras desidratadas em estufa e liofilizador. No gráfico formado
pelas CP-1 vs CP-2 que juntas explicam 65% da variabilidade dos dados (Figura 34a), em
relação ao método de secagem, observa-se que praticamente todas as amostras liofilizadas
(independentemente da cultivar de uva) situam-se no eixo negativo da CP-1 (exceção da
cultivar Merlot liofilizada e uma repetição da cv. Cabernet Sauvignon liofilizada). Por outro
lado, quase todas as amostras submetidas à secagem em estufa encontram-se no eixo positivo
da CP-1, com exceção de duas repetições da cultivar Sauvignon Blanc secas em estufa (Figura
34b). Essa disposição sugere que o método de secagem influencia os teores de compostos
fenólicos muito mais do que a característica do resíduo de cada cultivar de

uva. Também

verificou-se que amostras de farinhas da mesma cultivar formam cluster distintos dependendo
do método de secagem. Isso sugere que o método de secagem foi bastante preponderante na
composição dos teores dos compostos fenólicos das amostras.
No estudo de Xu et al. (2014), a secagem do bagaço da cultivar Muscadínea (Vitis
Rotundifolia) em 100 ° C provavelmente diminuíram os índices de compostos fenólicos. Neste
estudo, alguns fatores, incluindo alta temperatura e pH, foram relacionados com a degradação
de polifenóis (Xu et al., 2014).
Observa-se que as amostras liofilizadas (Figura 25) parecem ter maiores teores médios
de todos os flavonoides (epicatequina, catequina, ácido caféico, quercetina, ácido vanílico,
rutina, ácido gálico e ácido ferrúlico). Os teores dos ácidos gálico e ferrúlico aparentemente
não foram influenciados pelo método de secagem. Além disso, os teores de ácido cafeíco
foram identificados somente na cultivar Merlot (desidratadas pelos dois métodos), porém sendo
maiores nas amostras submetidas à estufa (9,46 mg 100g-1), do que nas liofilizadas (4,27 mg
100g-1) dentre todas as amostras, somente Seibel e Ancellotta ainda apresentaram baixíssimo
conteúdo deste composto). Isso deve estar relacionado à termolabilidade e volatilidade de cada
composto. Observa-se o mesmo na análise hierárquica, conforme a Figura 26.
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a)

b)

c)

Figura 25. Projeção dos componentes principais para as amostras desidratadas em estufa e
liofilizador.

Figura 26. Análise de Agrupamentos Hierárquicos (HCA) para as análises de compostos
fenólicos individuais de farinhas de bagaço de uvas submetidas aos tratamentos de desidratação
em estufa e em liofilizador. CS: Cabernet Sauvignon; S: Sangiovese; SB: Sauvignon Blanc; M:
Merlot; E: estufa; L: liofilizador.
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Para verificar os agrupamentos das amostras em relação à cultivar de uva foi realizada
análise separada (Figura 27), para as amostras liofilizadas, sendo que de 3 a 4 componentes são
adequados para explicar mais de 90% da variabilidade dos teores de compostos fenólicos nas
amostras de farinhas liofilizadas.

b)

a)

c)

Ácido ferrúlico
Ácido caféico

Figura 27. Projeção dos componentes principais para as amostras desidratadas em liofilizador.

Segundo o gráfico formado pelos componentes CP1 versus CP2 (Figura 28b), as
amostras da variedade Merlot se destacam por apresentar bons teores de todos os ácidos
fenólicos como ácido caféico (4,27 mg 100g-1), ferrúlico (11,44 mg 100g-1), gálico (3,82 mg
100g-1) e vanílico (10,57 mg 100g-1) para 77% das amostras. Também de rutina (29,88 mg 100g1

) e quercetina (35,5 mg 100g-1). Mas menores de epicatequina (12,68 mg 100g-1) e catequina

(26,1 mg 100g-1). Existe uma correlação inversa entre os teores de acido caféico e ferrúlico com
o teor de epicatequina. Ou seja, as amostras com maiores teores de epicatequina normalmente
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apresentaram menores teores de ácidos cafeico e ferrulico. Da mesma forma existe uma
correlação inversa entre o teor de catequina e os teores de ácido vanílico e gálico.
A farinha da cultivar Cabernet Sauvignon apresentou menores teores médios de
praticamente todos os compostos com exceção de epicatequina (77,58 mg 100g-1) e catequina
(43,27 mg 100g-1). A farinha da cv. Sauvignon Blanc apresentou maiores teores médios de
quercetina (60,61 mg 100g-1), rutina (46,88 mg 100g-1) e catequina (72,17 mg 100g-1). A
cultivar Sangiovese apresentou maiores teores médios de ácido vanílico (18,94 mg 100g-1). Os
cromatogramas destas amostras encontram-se nos apêndices 13 a 20.
No estudo de Abe et al (2007) com farinhas de bagaços de sete cultivares de videiras
produzidas em Minas Gerais na safra 2005/2006 foi verificado conteúdo superior dos flavanóis
catequina e epicatequina (entre 3,8 e 61 mg 100 g -1).

5.5.4. Atividade antiradicalar em farinhas de bagaços de uva desidratadas em estufa e
liofilizador

É evidente que a secagem em estufa afeta os teores da maioria dos compostos avaliados
e a atividade antiradicalar. As amostras com melhor atividade antiradicalar são as liofilizadas e
se encontram no eixo negativo da PC1 (Figura 29). Essas tiveram maiores teores médios de
catequina, epicatequina, quercetina, rutina (flavonoides) e ácido vanílico. A perda de
flavonoides durante a secagem em estufa foi mais significativa, isso porque a maioria das
amostras apresentou altos teores de flavonoides. A maioria das amostras não possuem ácidos
fenólicos, portanto fica difícil generalizar o comportamento na secagem com base a 1 ou 2
amostras que ainda tiveram teores baixos. Embora as amostras secas em estufa tenham
apresentado maior teor de fenólicos totais, esses compostos não contribuíram para aumentar a
atividade antiradicalar delas. Os compostos determinantes para a atividade antiradicalar foram
as antocianinas, ácido vanílico e rutina. Mas também, epicatequina, catequina, quercetina.
A atividade antiradicalar (Figura 29) também apresenta correlação mais forte com os
teores de antocianinas, ácido vanílico e rutina. Aqui quanto maior o teor de antocianinas, ácido
vanílico e rutina, maior a atividade antiradicalar.
Observa-se que o IC50 para o radical ABTS apresentou os melhores resultados,
principalmente para as amostras liofilizadas, para as cultivares Cabernet Sauvignon (72,98 µg
mL-1), Sangiovese (93,18 µg mL-1), Merlot (39,52 µg mL-1) e Sauvignon Blanc (105,48 µg mL1

); em que quantidades menores dos bagaços são capazes de inibir em pelo menos 50% a

atividade do radical livre ABTS. O IC50 para o radical HOCl- as farinhas da cv. Merlot
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liofilizada (86,76 µg mL-1) foram superiores. As farinhas das cultivares Cabernet sauvignon
(246,48 µg mL-1) e Sangiovese (234,66 µg mL-1) não se diferiram mas foram superiores as
amostras de Sauvignon Blanc (385,77 µg mL-1).

Figura 28. Projeção dos componentes principais para as amostras desidratadas em liofilizador.

Figura 29. Atividade antiradicalar de farinhas de bagaços de uvas desidratadas em estufa e
liofilizados, demonstrada pela inibição dos radicais livres ABTS e HOCl- . 1 SA: sem atividade
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(não apresentou atividade antioxidante pelo método indicado); IC50>1000: valores superiores
à 1000IC50;
* Médias seguidas pela mesma letra (maiúsculas para tipo de processo e minúsculas para
cultivares) não diferem entre si pelo teste de Student Neuman-Keuls (p≤0,05). Barras
horizontais representam o desvio padrão (n=3).
5.6 Perfil de ácidos graxos totais de óleos de sementes de uvas
Para as análises do perfil de ácidos graxos e teores de vitamina E nos óleos, utilizaramse as sementes de uvas separadas dos bagaços das cultivares Cabernet franc; Malbec; Tannat;
Ancellotta; Pinot noir; (safra 2014-2015, Vinícola Vilagio Grando, Água Doce, SC), Bordô;
Seibel; Niagara Branca e Villard (safra 2014-2015, Vinícola Dell Mont, Bituruna, PR).
Sangiovese; Cabernet sauvignon; Merlot (safra 2015-2016, Vinícola Abreu & Garcia, Campo
Belo do Sul, SC). Estas sementes foram provenientes do processo de desidratação em estufa.
Observa-se que apenas dois componentes principais são necessários para explicar mais
de 96% de variabilidade do teor de ácidos graxos nas sementes das cultivares de uvas estudadas
(Figura 33a). As amostras de sementes que se localizam no eixo negativo da CP-1 apresentam
maiores teores médios de todos os ácidos graxos em suas sementes. No entanto, a cultivar
Malbec se distingue das outras variedades pelo maior teor de ácido esteárico.
As cultivares Seibel, Niagara Branca e Villard formam um grupo devido aos teores
similares de ácidos palmítico, oléico e linoleico enquanto que as cultivaers Bordô e Cabernet
Franc apresentam teores mais baixos de quase todos os ácidos graxos.
É possível observar que, as cultivaress que se apresentam fora do quadro vermelho são
as que se diferenciam mais das outras quando falamos apenas dos teores de ácidos graxos
(Niágara branca, Seibel e Villard).
Na Figura 31 é possível observar a distribuição dos dados na análise hierárquica, a qual
confirma os grupos visualizados na Figura 30. À distância euclidiana de 34, as sementes de
uvas se reúnem em 3 grupos distintos de acordo com os teores de ácidos graxos, o primeiro,
formado por Niágara Branca, Villard, Seibel e Malbec. O segundo grupo é formado por
Ancellotta, Sangiovese, Tannat, Merlot, Pinot Noir e Cabernet Sauvignon. E no terceiro grupo
encontram-se Cabernet Franc e Bordô.
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a)

b)

c)

Figura 30. Projeção dos componentes principais e das principais variáveis observadas para
ácidos graxos nas amostras de óloes de sementes de uvas;

Figura 31. Análise de Agrupamentos Hierárquicos (HCA) para o conteúdo dos ácidos graxos
presentes em óleos de sementes de uvas comparando-os por cultivares.
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Na figura 32 são apresentados os teores dos ácidos graxos avaliados. Dentre os ácidos
graxos identificados nos óleos, o ácido linoleico apresentou os maiores conteúdos para todas as
cultivares analisadas.

Figura 32. Conteúdo dos ácidos graxos presentes em óleos de sementes de uvas comparandoos por cultivares. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si quanto ao teor do ácido
graxo apresentado, pelo teste de Student Neuman-Keuls (p≤0,05). Barras verticais representam
o desvio padrão (n=3).

Resultados semelhantes foram encontrados por Sabir, Unver e Kara (2012), que ao
avaliarem o perfil de ácidos graxos dos óleos de sementes de uvas extraídos de 21 diferentes
genótipos de uva notaram faixa de 53,6 a 69,6 g 100 g-1 para o ácido linoleico, seguido do
ácido oleico (16,2 a 31,2 g 100 g-1) e do ácido graxo saturado palmítico (6,9 a 12,9 g 100g-1).
Santos et al. (2011) avaliaram as diferenças entre o perfil de AG em diferentes partes da uva,
como casca, polpa e semente de duas cultivares Vitis vinífera (Benitaka e Brasil) e duas
cultivares Vitis labrusca (Isabel e Niágara). Segundo os autores, foram verificadas diferenças
consideráveis em suas composições, principalmente em relação ao elevado teor de ácidos
graxos poli-insaturados presentes na semente da uva, constituído majoritariamente pelo ácido
linoleico (C18:2). Crews et al. (2006) avaliaram diversos óleos de semente de uva oriundos dos
principais países produtores de uva na Europa (França, Itália e Espanha), a fim de catalogar as
variações que ocorrem no perfil de AG para a base de dados do Codex Alimentarius em 2004.
Os autores verificaram que, dentre 10 amostras avaliadas de cada país, independentemente da
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região onde foram cultivadas e processadas, o teor de cada ácido graxo encontrava-se dentro
das faixas preconizadas pela legislação internacional para óleo de semente de uva (58 a 78 %
de ácido linoléico, 12 a 28 % de ácido oleico, 3,0 a 6,5% de ácido esteárico e 5,5 a 11 % de
ácido palmítico) (CODEX ALIMENTARIUS, 1999); faixas estas que também encontravam-se
de acordo com o que foi observado nos resultados obtidos pelo presente estudo.
Alguns estudos tem mostrado que o perfil de ácidos graxos é um dos fatores
determinantes para sua estabilidade térmica, sendo que ésteres de ácido oléico, por exemplo,
são estáveis em temperaturas de cerca de 175°C (em atmosfera de ar), quando então começam
a se degradar (KIM et al., 2010).
Bombai et al. (2017) avaliaram o óleo de semente de uva da cultivar Sangiovese (Vitis
vinífera L.), durante o amadurecimento das uvas. O principal composto identificado foi o ácido
linoleico, semelhante aos resultados obtidos no presente estudo. Outros ácidos graxos
insaturados (como ó ácido cáprico e o vacênico), seguidos por ácidos graxos saturados em
menor concentração atingiram o maior valor no início da colheita, mostrando um declínio após
a colheita. O ácido cáprico foi encontrado pela primeira vez nas sementes da cultivar
Sangiovese, podendo ser uma composto de caracterização para esta cultivar, no entanto o
mesmo não foi identificado no estudo atual.

5.7 Análise dos índices de vitamina E nos óleos de sementes de uva

Quando realizada a análise dos componentes principais para os óleos de sementes de
uvas em relação aos teores de ácido graxos acrescentando-se os índices de vitamina E, é
possível explicar 95% da variabilidade dos dados usando os dois primeiros componentes
principais. Novamente a variedade Malbec se separa das demais amostras devido aos maiores
teores de ácido esteárico e agora também de Vitamina E (Figura 33).
Os resultados das análises de teor de vitamina E (α-tocoferol) nos óleos de sementes de
uvas (Figura 34) indicam que a cultivar Malbec teve maior conteúdo, seguida de Cabernet
Franc, Pinot Noir e Seibel, que diferiram estatisticamente de Ancellotta, Cabernet Sauvignon,
Sangiovese e Tannat. Os menores conteúdos foram identificados nas variedades Bordô, Merlot,
Niágara Branca e Villard. As cultivares americanas, com exceção de Seibel, apresentaram os
menores conteúdos deste composto antioxidante.
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Figura 33. Projeção dos componentes principais e das principais variáveis observadas para
vitamina E (α-tocoferol) e ácidos graxos nas amostras de óleo de sementes de uva.

A recomendação diária de consumo para vitamina E, é de 15mg (Institute of Medicine,
2000), e para um alimento ser fonte deste nutriente, deve apresentar no mínimo 10% da
recomendação diária em 100g, ou seja, 1,5 mg 100 g-1 (ANVISA-RDC 54/2012). Neste caso,
com o óleo de maior teor de vitamina E obtido neste estudo (cv. Malbec) , não seria possível
denomina-lo fonte, uma vez que atingiria o valor de 1,08 mg 100 g-1. No estudo de Shinagawa
(2015), os valores obtidos para α-tocoferol variaram entre 1,33 a 1,76 mg 100 g-1, tanto este
quanto o presente estudo não atingiram os valores estabelecidos na legislação para o αtocoferol, que é de 1,6 a 3,8 mg 100 g-1 (CODEX ALIMENTARIUS, 1999). Beveridge et al.
(2005) avaliaram os teores de α-tocoferol em diferentes variedades de uva e obtiveram índices
entre 3,58 e 30,9 mg 100g-1. Crews et al. (2006) também relataram conteúdos de α-tocoferol de
óleos de sementes de uva da Europa, com valores variando de 14 a 229 mg 100g-1.
Bombai et al. (2017) avaliaram o óleo de semente de uva da cultivar Sangiovese (Vitis
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vinífera L.), durante o amadurecimento das uvas. A forma α foi o tocoferol mais abundante
mas amostras do óleo de semente. Entre os tocotrienóis, o nível da forma α aumentou
gradualmente durante o amadurecimento, sugerindo que uma fração do γ-tocotrienol foi
convertido na forma α.

Figura 34. Conteúdo de vitamina E em óleos de sementes de uvas. Médias seguidas pela
mesma letra não se diferem pelo teste de Student Newman-Keuls (p≤0,05).

5.8. Degradação endotérmica e exotérmica nos óleos de sementes de uvas

Para as análises dos eventos de degradação endotérmica e exotérmica nos óleos,
utilizou-se as sementes de uvas separadas dos bagaços das cultivares Sangiovese; Cabernet
sauvignon; Merlot e Sauvignon blaca (safra 2015-2016, Vinícola Abreu & Garcia, Campo Belo
do Sul, SC). Estas sementes foram provenientes do processo de desidratação em liofilizador.
A utilização da termogravimetria (TGA) pode ser um importante fator na determinação
da qualidade de óleos vegetais para sua utilização em processos industriais. Devido às
características dessa análise, como sua alta confiabilidade de resultados e fornecimento de
dados em um tempo relativamente curto essa técnica tem sido cada vez mais adotada. Não
houve diferenças significativas entre as cultivares em relação à degradação térmica dos óleos.
Desta forma, na Figura 35 é apresentada a curva termogravimétrica dos eventos endotérmicos
no óleo de semente de uva do óleo da semente da cv. Merlot. As demais curvas estão
apresentadas nos Apêndices 1 ao 3.
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Figura 35 . Curva termogravimétrica dos eventos endotérmicos no óleo de semente de uva da
variedade Merlot.

Os resultados mostram que as amostras se mantiveram estáveis à decomposição até a
temperatura próxima de 300°C e o final da decomposição, que representa a temperatura de
estabilidade, foi em torno de 500°C. Na Tabela 7 são apresentados os principais eventos
identificados para cada uma das amostras. Os óleos de sementes das cultivares Merlot e
Cabernet Sauvignon perderam cerca de 1% de seu peso sob as temperaturas de 282,99°C e
282,15°C, respectivamente. Esta mesma perda ocorreu sob a temperatura de 246,13°C para a
cultivar Sangiovese, e 196,22°C para Sauvignon Blanc. Além disso, observou-se perda
considerável na massa dos óleos (superior a 10%), nas temperaturas de 382,21°C para a cultivar
Merlot, 365,18°C para Cabernet Sauvignon, 372,08°C para Sangiovese, e 196,22°C para
Sauvignon Blanc. As temperaturas nas quais a degradação estabiliza variam entre 432,36°C
(Sauvignon Blanc) e 546,94°C (Merlot). No entanto, o que se verificou é que o percentual de
massa restante neste momento é de 0,17% para Sauvignon Blanc, 6,98% para Merlot, 7,59%
para Cabernet Sauvignon e 13,51% para Sangiovese.
No estudo de Santos et al. (2011), foi analisado o comportamento de óleos de soja,
milho, canola e girassol, em que as perdas de massa de cada amostra estiveram relacionadas à
composição de ácidos graxos e susceptibilidade destes à decomposição, sendo observada a
ocorrência de três eventos térmicos, onde, segundo os autores, estes correspondem às perdas de
massa de ácidos graxos polinsaturados que ocorreu a uma faixa de 200-380 °C,
monoinsaturados a uma faixa de 380-480 °C e saturados entre 480- 600 °C, devido as
respectivas estruturas serem mais ou menos resistentes a altas temperaturas. No estudo de
Rampazzo (2015), o óleo de semente de uva também apresentou dois eventos de perda
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significativa de massa na avaliação termogravimétrica, sendo a primeira perda de 85,28% e a
segunda de 11,46%.
A curva termogravimétrica do óleo de oliva natural estudada por Fonseca e Yoshida
(2009) apresentou estabilidade térmica até aproximadamente 200°C. A partir desta temperatura,
iniciou-se a degradação térmica com o primeiro estágio ocorrendo até 492,0°C, com perda de
94,1% da massa inicial da amostra. O resíduo gerado foi de 2,5% no final da corrida. A perda
de massa foi suave até aproximadamente 379,1°C. Acima de 500°C, a degradação é lenta com
perda de massa igual 3,9%, atribuída à decomposição térmica dos compostos polimerizados
durante o aquecimento da amostra.
Os resultados obtidos permitem incluir os óleos de sementes de uvas junto ao grupo dos
óleos vegetais com maior estabilidade térmica, como o óleo de soja, canola, girassol (SANTOS,
et al., 2011), e oliva (CHIOU, A; KALOGEROUPOLOS, 2017), tradicionalmente utilizados
sob elevadas temperaturas sem apresentar significativas perdas, principalmente no perfil de
ácidos graxos.

Tabela 7. Eventos térmicos identificados na análise termogravimétrica de óleos de sementes
de uvas.
Temperatura de
Temperatura final de
estabilidade
decomposição
Cultivar
FT (°C)
PM (%)
FT(°C)
PM (%)
Merlot
282,99-382,21
89,97
382,29- 546,94
6,98
Cabernet Sauvignon
285,15-365,18
89,98
365,26- 545,3
7,59
Sangiovese
246,13-372,08
89,99
372,16 -546,52
13,51
Sauvignon Blanc
196,22-366,05
89,97
366,13-432,36
0,17
FT: Faixa de temperatura do evento; PM: Perda de massa;
No estudo de Santos et al. (2011), foi analisado o comportamento de alguns óleos
vegetais, e comprovado que as perdas de massa de cada amostra estão relacionadas à
composição de ácidos graxos e susceptibilidade destes à decomposição, sendo observada a
ocorrência de três eventos térmicos, onde, segundo os autores, estes correspondem às perdas de
massa de ácidos graxos polinsaturados que ocorreu a uma faixa de 200-380 °C,
monoinsaturados a uma faixa de 380-480 °C e saturados entre 480- 600 °C, devido as
respectivas estruturas serem mais ou menos resistentes a altas temperaturas.
A termogravimetria é uma das técnicas mais utilizadas para estudar o processo de
oxidação de óleos relacionando as mudanças nas características físico-químicas. Devido a
importância do conhecimento dessa alteração no produto, as indústrias têm utilizado esta
técnica no controle de qualidade, caracterizando o estado da amostra, já que a degradação
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térmica é um dos principais motivos que causam a formação de compostos com sabor
desagradável, redução do valor nutritivo e portanto a perda da qualidade do produto final
(SANTOS et al., 2007).
Mesmo esta técnica trazendo um resultado relevante, é interessante utilizar outras
técnicas em conjunto que estudem o comportamento dos compostos voláteis formados a partir
do processo de degradação, uma vez que estas informações são consideráveis para a saúde de
quem consome os produtos e para a qualidade do alimento (SANTOS et al., 2007; FONT; REY,
2013).

6 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nas análises de composição centesimal destacam para todas as
FBUs o elevado conteúdo de fibras. As análises de minerais destacaram níveis
significativamente superiores de K, Zn, Mn, Fe e Ca para as cvs. Ancellotta, Bordô e Tannat.
as As FBU das cultivares Cabernet Sauvignon , Tannat e Ancellotta se destacaram pelo maior
teor de antocianinas. Enquanto que as concentrações de compostos fenólicos foram superiores
para as cultivares Pinot Noir, Tannat, e Ancellotta.
A comparação do processo de desidratação apresentou melhores resultados nos índices
de compostos fenólicos totais, individuais, e antocianinas para as amostras liofilizadas, quando
comparadas às farinhas desidratadas em estufa, para todas as cultivares estudadas.
As catequinas, epicatequinas, quercetina e rutina estiveram entre os compostos
fenólicos que apresentaram maior expressão.. As Catequinas, epicatequinas e quercetinas foram
mais elevados conteúdo nas farinhas das cultivares Cabernet France Sauvignon Blanc. O
polifenol rutina foi encontrado em grandes concentrações principalmente nas cultivares Bordô
e Tannat
A avaliação da capacidade antiradicalar das farinhas desidratadas em estufa mostrou
que as amostras das cultivares Ancellotta, Seibel, Malbec, Tannat, Sangiovese, Bordô e
Sauvignon Blanc apresentaram os melhores resultados de capacidade antiradicalar pelo método
ABTS. Pelo método HOCl as cultivares com maior capacidade antiradicalar foram Ancellotta
e Pinot Noir. A comparação das amostras desidratadas em estufa e liofilizador mostrou também
que as amostras desidratadas em estufa, sem exceção, tiveram menor capacidade de inibição
dos radicais livres, por ambos os métodos de IC50, mostrando que o método de desidratação
em estufa interfere significativamente na perda da atividade antioxidante para todas as
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variedades. A atividade IC50 para o radical ABTS apresentou os melhores resultados,
principalmente para as amostras liofilizadas, entre estas, quantidades menores dos bagaços são
capazes de inibir em pelo menos 50% a atividade do radical livre ABTS, principalmente para a
cultivar Merlot liofilizada (39,52 µg mL-1). O resultado de IC50 para o radical HOCl- também
diferenciou significativamente a variedade Merlot liofilizada (86,76 µg mL-1). Estes resultados
reforçam as informações de que as condições de temperatura influenciam na preservação de
compostos antioxidantes.
A análise cromatográfica dos óleos de sementes de uva identificou quatro ácidos graxos
(ácido oleico, ácido linoleico, ácido esteárico e ácido palmítico) e índices de 1,03 e 1,08 mg
100 g-1 de vitamina E nas cultivares Merlot e Malbec.
A análise termogravimétrica mostrou que as amostras apresentam curvas semelhantes,
cujo ponto de degradação de ácidos graxos é superior a 280°C, sendo que esta perda é lenta e
gradual, até a temperatura de 540°C, representando boas perspectivas de uso deste óleo para
preparações culinárias que necessitem elevadas temperaturas (forno ou fritadeira), porém, com
preservação dos ácidos graxos que compõem este alimento.
Pelo enriquecimento nutricional e por agregar valor ao resíduo agroindustrial descartado
pelas vinícolas, a adição das farinhas obtidas do bagaço de uva e dos óleos extraídos das
sementes são alternativas viáveis na indústria alimentícia e na culinária cotidiana.
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7 LISTA DE APÊNDICES

Apêndice 1. Curva termogravimétrica dos eventos endotérmicos do óleo de semente de uva da
variedade Cabernet Sauvignon
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Apêndice 2. Curva termogravimétrica dos eventos endotérmicos do óleo de semente de uva da
variedade Sangiovese

Apêndice 3. Curva termogravimétrica dos eventos endotérmicos do óleo de semente de uva da
variedade Sauvignon Blanc
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Apêndice 4 . Compostos fenólicos em farinhas de resíduos de produção vinícola desidratadas em estufa.
Variedade
Bordô
Tannat
Malbec
Pinot Noir
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Seibel
Merlot
Ancellotta
Sangiovese
Sauvignon Blanc

Ác. Gálico
2,56±0,734b
2,92 ± 0,368 b
1,82±0,666 b
3,82±1,082 ab
6,04 ± 0,664 a
3,08±1,669 b
3,54±1,184 ab
2,12±0,594 b
3,06±0,883 b
1,41±1,249 b
1,49±0,376 b

Catequinas
36,35±7,011ab
29,97±1,108 ab
25,65±4,811 bc
10,52±1,234 cd
44,60±11,635a
19,81±3,809bcd
34,59±2,261 ab
4,81±2,342 d
43,28±1,474 a
21,03±1,278 bcd
45,73±11,52 a

Ác. Vanílico
0,00±0,00c
13,95±5,83a
0,00±0,00c
7,68±0,388b
0,00±0,00 c
0,00±0,00 c
0,00±0,00 c
0,00±0,00 c
13,24±1,422 a
0,00±0,00 c
0,00±0,00 c

Ác. Caféico
0,00±0,00 d
0,00±0,00 d
0,00±0,00 d
0,00±0,00 d
0,00±0,00 d
0,00±0,00 d
0,81±0,261 cd
9,64±0,349 a
1,70±0,243 c
0,00±0,00 d
0,00 ±0,00 d

Epicatequina
45,93±5,575 ab
46,92±16,116 ab
34,63±13,564 abc
0,00±0,00 d
53,40±20,303 a
14,33±2,175 cd
38,85±10,299 abc
0,00±0,00 d
23,44±7,61 abcd
23,00±3,63 bcd
46,97±10,967 ab

Ác. Cumárico
3,40±0,184 a
0,00±0,00 b
0,00±0,00 b
0,00±0,00 b
0,00±0,00 b
0,00±0,00 b
0,00±0,00 b
0,00±0,00 b
0,00±0,00 b
0,00±0,00 b
0,00±0,00 b

Rutina
59,76±2,673 a
70,20±14,694 a
25,81±0,389 b
11,13±2,978 cd
11,06±0,135 cd
11,94±0,497 bcd
16,39±2,09 bc
0,00±0,00 d
17,43±2,577 bc
11,45±2,382 cd
14,04±1,005 bc

Quercetina
19,54±1,985 bcde
23,92±1,96 abcd
31,66±1,021 a
22,55±0,728 bcde
14,96±0,108 e
25,13±1,74 abc
18,71±0,332 cde
15,85±0,367 de
27,996±9,308 ab
19,795±1,565 bcde
17,11±0,781 cde

Apêndice 5. Compostos fenólicos em farinhas de resíduos de produção vinícola desidratados em estufa e em liofilizador.

Ácido Gálico
Catequinas
Ácido Vanílico
Ácido Caféico
Epicatequina
Ácido Ferrúlico
Rutina
Quercetina

Merlot
Estufa
2,12±0,594
4,81±2,342
0,00±0,00
9,64±0,349
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
15,85±0,367

Merlot
Liofilizada
3,01±1,115
26,10±5,513
10,57±0,639
4,27±1,457
12,68±1,53
11,44±2,5
29,89±5,477
35,50±2,755

Cabernet Sauvignon
Estufa
3,08±1,669
19,81±3,809
0,00±0,00
0,00±0,00
14,33±2,175
0,00±0,00
11,94±0,497
25,13±1,74

Compostos Fenólicos
g.100g-1
x±DP
Cabernet Sauvignon
Sangiovese
Liofilizada
Estufa
4,48±1,596
1,41±1,249
43,27±5,108
21,03±1,278
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
77,58±8,79
23,00±3,63
0,00±0,00
0,00±0,00
7,44±0,277
11,45±2,382
13,95±0,240
19,795±1,565
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Sangiovese
Liofilizada
1,10±0,377
73,55±18,829
17,88±1,434
0,00±0,00
80,83±12,996
5,71±1,032
20,15±0,497
23,84±0,636

Sauvignon Blanc
Estufa
1,49±0,376
45,73±11,52
0,00±0,00
0,00±0,00
46,97±10,967
0,00±0,00
14,04±1,005
17,11±0,781

Sauvignon Blanc
Liofilizada
2,91±1,004
72,29±0,936
0,00±0,00
0,00±0,00
73,37±5,08
0,00±0,00
30,67±0,915
60,23±1,388

Apêndice 6. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Bordô, desidratada em
estufa. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b) Cromatograma (FBU)
da cultivar Bordô.

Apêndice 7. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Tannat, desidratada em
estufa. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b) Cromatograma (FBU)
da cultivar Tannat.
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Apêndice 8. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Malbec, desidratada em
estufa. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b) Cromatograma (FBU)
da cultivar Malbec.

Apêndice 9. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Pinot Noir, desidratada em
estufa. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b) Cromatograma (FBU)
da cultivar Pinot Noir.
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Apêndice 10. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Cabernet Franc,
desidratada em estufa. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b)
Cromatograma (FBU) da cultivar Cabernet Franc.

Apêndice 11. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Seibel, desidratada em
estufa. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b) Cromatograma (FBU)
da cultivar Seibel.
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Apêndice 12. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Ancellotta, desidratada
em estufa. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b) Cromatograma
(FBU) da cultivar Ancellotta.

Apêndice 13. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Merlot, desidratada em
estufa. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b) Cromatograma (FBU)
da cultivar Merlot.
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Apêndice 14. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Merlot, desidratada em
liofilizador. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b) Cromatograma
(FBU) da cultivar Merlot.

Apêndice 15. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Cabernet Sauvignon,
desidratada em estufa. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b)
Cromatograma (FBU) da cultivar Cabernet Sauvignon.
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Apêndice 16. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Cabernet Sauvignon,
desidratada em liofilizador. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b)
Cromatograma (FBU) da cultivar Cabernet Sauvignon.

Apêndice 17. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Sangiovese, desidratada
em estufa. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b) Cromatograma
(FBU) da cultivar Sangiovese.
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Apêndice 18. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Sangiovese, desidratada
em liofilizador. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b) Cromatograma
(FBU) da cultivar Sangiovese.

Apêndice 19. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Sauvignon Blanc,
desidratada em estufa. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b)
Cromatograma (FBU) da cultivar Sauvignon Blanc.
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Apêndice 20. Cromatograma da farinha de bagaço de uva da cultivar Sauvignon Blanc,
desidratada em liofilizador. a) Cromatograma do mix de padrões de compostos fenólicos. b)
Cromatograma (FBU) da cultivar Sauvignon Blanc.
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