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“Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as 

grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível.” 

Charles Chaplin
1
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 CHAVES, D.F.S. Compostos bioativos dos alimentos. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda., 

2015. 340p. 



 

 

RESUMO 

 

O bagaço de uva proveniente do processamento da fruta tem potencial de utilização na 

inovadora produção de alimentos mais saudáveis, devido a seu conteúdo de compostos 

fenólicos e fibras alimentares. Logo, o estudo de seu aproveitamento na produção de 

alimentos para consumo humano se torna importante, pois possibilita o direcionamento de 

ações para incentivar seu processamento na cadeia produtiva, diminuindo o desperdício de 

alimentos, os impactos ambientais, as perdas econômicas, estimulando, com isso, a produção 

de alimentos mais saudáveis, além de agregar renda aos estabelecimentos produtores e, assim, 

colaborar positivamente para a gestão de resíduos agro-alimentares. Diante disso, o presente 

estudo objetiva: avaliar o efeito de diferentes processos de secagem de bagaço de uva sobre 

compostos bioativos e propriedades físico-químicas; analisar o efeito dos ácidos ascórbico e 

cítrico em propriedades físico-químicas e sensoriais de bolos sem ingredientes de origem 

animal nos quais se adiciona farinha de bagaço de uva; identificar o atual destino do 

subproduto de uvas de empresas do Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul; verificar a 

percepção de empresários e responsáveis sobre seu uso; averiguar as limitações para a 

transformação do bagaço de uva em produtos para o consumo humano, e observar as 

tendências para a ecoinovação nesta área. Os resultados de secagem do bagaço mostraram 

que, entre os métodos de secagem, a liofilização implicou, de maneira geral, em melhores 

resultados nas características bioativas e físico-químicas do subproduto. Já entre as amostras 

secas em estufa, nas temperaturas de 60 ºC, 70 ºC e 80 ºC, todas apresentaram características 

homogêneas, sendo que as maiores temperaturas provocaram um processo de desidratação 

mais rápido. Além disso, o estudo de desenvolvimento de um produto de panificação sem 

ingredientes de origem animal, acrescido de farinha de bagaço de uva, mostrou que a 

incorporação dos ácidos ascórbico e cítrico nos bolos com farinha de bagaço de uva, 

possivelmente, ocasionaram a estabilização da coloração vermelha dos produtos e o bolo com 

farinha de bagaço de uva e ácido ascórbico – além de ter sido um dos bolos mais bem aceitos 

pelos provadores – apresentou as maiores quantidades de compostos fenólicos totais quando 

comparado aos outros bolos com o subproduto. Na análise das entrevistas de empresários e 

profissionais do setor de processamento de uvas no sul do Brasil, foi verificada a preocupação 

ambiental com o destino do resíduo, sendo a compostagem a destinação mais citada. Os 

participantes desta pesquisa, de maneira geral, demonstraram ter interesse em produtos 

alimentícios inovadores a partir do bagaço de uva, havendo empresas que já realizam o 

processamento deste subproduto e outras que não descartam essa possibilidade de mercado 

para o futuro. As empresas que não utilizam este material remanescente como matéria-prima 

para a produção de novos alimentos para o consumo humano demonstraram em suas 

entrevistas alguns fatores que podem ser considerados limitantes para a adoção desta 

ecoinovação, como foco na produção de bebidas e falta ou desconhecimento de tecnologias 

específicas para este tipo de produção. As limitações/barreiras observadas na presente 

pesquisa são de grande relevância para serem trabalhadas em pesquisas aplicadas e políticas 

públicas para sanar lacunas que se mostram como entraves para um destino mais nobre ao 

resíduo do processamento de uvas. Assim, o bagaço de uva tem grande potencial de ser 

utilizado como ingrediente funcional na indústria de alimentos, apesar de mais estudos serem 

necessários para alavancar sua utilização em larga escala. 

 

Palavras-chaves: gestão de resíduos; secagem; ecoinovação; saudabilidade; subproduto de 

uva. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Grape pomace from fruit processing has the potential to be used in the innovative production 

of healthier foods due to its content of phenolic compounds and dietary fibers. Therefore, the 

study of its use in the production of food for human consumption becomes important because 

it enables the direction of actions to encourage its processing in the production chain, 

reducing food waste, environmental impacts, economic losses, thus stimulating the production 

of healthier foods, in addition to adding income to producing establishments and, thus, 

contributing positively to the management of agro-food waste. Hence, the present study aims 

to: evaluate the effect of different grape pomace drying processes on bioactive compounds 

and physical-chemical properties; to analyze the effect of ascorbic and citric acids on the 

physical-chemical and sensory properties of cakes without ingredients of animal origin in 

which grape pomace flour is added; identify the current destination of the grape by-product of 

companies in the Vale dos Vinhedos in Rio Grande do Sul; verify the perception of 

entrepreneurs and guardians about their use; to investigate the limitations for the 

transformation of grape pomace into products for human consumption, and to observe the 

trends for eco-innovation in this area. The drying results of the bagasse showed that, among 

the drying methods, lyophilization generally implied better results in the bioactive and 

physical-chemical characteristics of the by-product. Among the samples dried in a 

greenhouse, at temperatures of 60 ºC, 70 ºC and 80 ºC, all presented homogeneous 

characteristics, and the higher temperatures caused a faster dehydration process. In addition, 

the development study of a bakery product without ingredients of animal origin, added grape 

pomace flour, showed that the incorporation of ascorbic and citric acids in cakes with grape 

pomace flour possibly caused the stabilization of the red coloration of the products and the 

cake with grape pomace flour and ascorbic acid – besides being one of the cakes best 

accepted by the tasters – presented the highest amounts of total phenolic compounds when 

compared to the other cakes with the by-product. In the analysis of the interviews of 

entrepreneurs and professionals in the grape processing sector in southern Brazil, the 

environmental concern with the destination of the waste was verified, with composting being 

the most cited destination. The participants of this research, in general, demonstrated to have 

an interest in innovative food products from grape pomace, with companies already 

processing this by-product and others that do not rule out this possibility of market for the 

future. Companies that do not use this remaining material as raw material for the production 

of new food for human consumption demonstrated in their interviews some factors that can be 

considered limiting for the adoption of this eco-innovation, as a focus on the production of 

beverages and lack or lack of knowledge of specific technologies for this type of production. 

The limitations/barriers observed in this research are of great relevance to be worked on 

applied research and public policies to address gaps that are shown to be obstacles to a more 

noble destination to the residue of grape processing. Consequently, grape pomace has great 

potential to be used as a functional ingredient in the food industry, although more studies are 

needed to leverage its large-scale use. 

 

Keywords: waste management; drying; eco-innovation; healthiness; grape by-product. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de frutas do mundo (SEBRAE, 2015) e estima-

se que aproximadamente 47% de toda a produção seja destinada ao mercado de frutas 

processadas (TREICHEL et al., 2016). Apesar da importância dessa atividade para a 

economia, a transformação industrial das frutas gera grande quantidade de resíduo orgânico, o 

que tem se tornado foco de preocupação quando se fala em sustentabilidade (CATANEO et 

al., 2008). Nesse sentido, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2020), a 

“Produção sustentável é a incorporação, ao longo de todo ciclo de vida de bens e serviços, das 

melhores alternativas possíveis para minimizar custos ambientais e sociais.” 

Entre as frutas processadas no Brasil que têm destaque em estudos sobre a geração de 

resíduo orgânico está a uva, presente em diversos estados brasileiros, principalmente no Rio 

Grande do Sul (Serra Gaúcha), em Pernambuco e na Bahia (Vale do São Francisco) (MELLO, 

2016; IBGE, 2019). Cerca de metade do volume de uvas produzidas no Brasil é destinada ao 

mercado de consumo in natura e sendo a outra metade encaminhada ao processamento, essa 

industrialização está concentrada no sul do país (MAIA; RITSCHEL; LAZZAROTTO, 2018).  

Em 2019, a quantidade total de uvas processadas pelas empresas do Rio Grande do Sul – 

principal estado brasileiro produtor da fruta – foi de 614,3 milhões de quilos (IBRAVIN, 

2019), produzindo, consequentemente, grande quantidade de resíduos sólidos orgânicos. A 

Organização Internacional do Vinho (OIV) classifica o bagaço de uva como subproduto, 

baseado em sua natureza e uso, visto que é um produto secundário, produzido como resultado 

de um processo vitivinícola, com valor econômico e industrial bem definido (GRAÇA et al., 

2017). As empresas que produzem sucos, vinhos e derivados desta fruta precisam cumprir 

normas e algumas condicionantes ambientais para a prática desta atividade, as quais constam 

em dispositivos legais e são definidas durante o licenciamento ambiental, respectivamente. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 225, estabelece que todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do Poder Público e da 

coletividade a defesa e preservação do ambiente para as presentes e futuras gerações. No 

mesmo Artigo, § 1º, itens V e VI, consta que, para assegurar a efetividade desse direito, o 

Poder Público é responsável por:  

 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988).  
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A Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) no Brasil, dispõe sobre seus princípios, objetivos, instrumentos e sobre as 

diretrizes relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos, aborda também as responsabilidades 

dos geradores e do poder público. Esta Lei se aplica às pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, que direta ou indiretamente são responsáveis pela geração de resíduos 

sólidos, inclusive os industriais, além daqueles que desenvolvem ações relacionadas à gestão 

integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Portanto, indústrias como as vitivinícolas 

estão sujeitas à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o qual é parte 

integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento (BRASIL, 2010). 

No Decreto n° 38.356, de 01 de abril de 1998, que dispõe sobre a gestão dos resíduos 

sólidos no Estado do Rio Grande do Sul, em seu Art. 9°, consta que “Quando o tratamento, o 

processamento ou a destinação final de resíduos de estabelecimentos industriais for conferida 

a terceiros, o respectivo gerador é responsável pela promoção da expedição, do transporte e da 

destinação final desses resíduos (...)” (RIO GRANDE DO SUL, 1998). Dessa forma, as 

empresas processadoras de uvas precisam realizar a destinação ecologicamente correta do 

bagaço de uva (entendida como aquela definida na licença do órgão ambiental), a fim de 

obterem suas licenças de operação. 

A gestão agroindustrial de resíduos é um dos maiores desafios das indústrias de 

alimentos e, no caso da produção vinícola, o bagaço (cascas e sementes), engaço e a borra do 

processo fermentativo representam, em média, cerca de 30% da massa de uvas utilizadas, 

sendo fontes ricas de compostos fenólicos (MELO et al., 2011). O bagaço retém grande 

quantidade desses compostos e estima-se que algo em torno de 20 a 30% esteja nas cascas e 

60 a 70% nas sementes (MONRAD et al., 2010). O consumo de alimentos ricos em polifenóis 

tem sido associado à redução de riscos no desenvolvimento de doenças neurológicas, doenças 

cardíacas, aterosclerose, câncer e diabetes (TOALDO et al., 2015). Outro aspecto importante 

deste resíduo é sua alta concentração de fibras, representando cerca de 60% de sua massa seca 

(VALIENTE et al., 1995) que, após a vinificação, possuem características estruturais 

diferentes das fibras alimentares comuns, estando associadas a compostos fenólicos, sendo 

denominadas “fibras alimentares antioxidantes” (SAURA-CALIXTO, 1998; SANT’ANNA et 

al., 2012). 

Devido às características de perecibilidade do subproduto de uvas, a secagem é um 

processo importante para tornar viável o aproveitamento deste material, diminuindo o volume 

do resíduo, facilitando e reduzindo o custo com transporte, favorecendo extrações de 

substâncias de interesse e permitindo o armazenamento e comercialização a médio e longo 
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prazo (TORRES, et al., 2015; GOULA et al., 2016). Alimentos sólidos são geralmente secos 

por liofilização ou secagem convencional por ar quente. O tratamento no forno é o método 

industrial mais amplamente utilizado, devido ao maior desempenho e menores custos do 

equipamento (VASHISHT; SINGH; PEGG, 2011), sendo uma operação muito menos 

dispendiosa do que a liofilização (DEMIRKOL; TARAKCI, 2018). 

No Brasil, as destinações predominantes do bagaço de uva gerado na produção de 

vinhos, sucos e derivados não estão bem documentadas na literatura científica. Spigno, 

Marinoni e Garrido (2017) observaram que o bagaço de uva é destinado principalmente à 

destilação, produção de ácido tartárico e de óleo de sementes. Além disso, os autores 

observaram que, dos 16 projetos com fomento europeu, apenas um tratava diretamente de 

todo o uso do bagaço de uva, e a maioria deles avaliava a potencial utilização de polifenólicos 

e extração de óleo.  

Contudo, esse processo de extração de compostos bioativos da matriz do resíduo 

ignora o potencial de utilização do bagaço em sua totalidade. Fibras antioxidantes são 

características nesses materiais em que compostos bioativos se mantêm presos na matriz 

alimentar e não são extraíveis. Ademais, a alternativa de produção de extratos fenólicos a 

partir do bagaço de uva não resolve o problema de geração de resíduos orgânicos, uma vez 

que desse processo resulta um material orgânico que ainda precisa ter uma destinação correta. 

Pesquisas com iogurte (DEMIRKOL; TARAKCI, 2018), pão (SPORIN et al., 2017), entre 

outros produtos fabricados com adição de subprodutos de uva, foram desenvolvidas com 

resultados muito interessantes de incremento do teor de fibras, compostos fenólicos e 

compostos com atividade antioxidante nos produtos desenvolvidos. 

Assim, o bagaço de uva desidratado surge como uma alternativa interessante para ser 

utilizado como ingrediente funcional nas indústrias alimentícias. Esta tendência segue o 

princípio da economia circular, na qual há aproveitamento maximizado dos recursos, redução 

do descarte de resíduos, reutilização de componentes na cadeia produtiva, provocando com 

isso o aumento da resiliência do sistema econômico e a preservação do meio ambiente 

(SARIATLI, 2017). A produção de pó de bagaço de uva, bem como a sua incorporação em 

formulações alimentícias, se caracterizam como uma ecoinovação para a cadeia produtiva da 

uva no mundo, uma vez que este termo é definido como o desenvolvimento e aplicação de um 

modelo de negócio baseado em um novo empreendimento que incorpora a sustentabilidade 

em toda a cadeia de operação da empresa, tomando por base o ciclo de vida do produto 

(UNEP, 2017). 
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A criação de novos negócios e cadeias de valor de mercado a partir dos resíduos, além 

de contribuir para a preservação do meio ambiente, certamente terá um impacto social 

positivo (SPIGNO; MARINONI; GARRIDO, 2017), aumentando o abastecimento e a 

produção de alimentos mais saudáveis e sustentáveis (BOSSLE et al., 2015). No entanto, a 

implementação de estratégias de recuperação de resíduos alimentícios requer grandes 

esforços. Diante disso, são necessárias: pesquisas de laboratório, realização de estudo piloto 

para posterior produção em larga escala, proteção de propriedades intelectuais, altos custos de 

processamento, desenvolvimento de processos bem definidos; tendo em vista a sazonalidade 

da produção e as grandes quantidades do subproduto geradas, estando propensas à 

deterioração microbiana, o que exige tratamento rápido e correto armazenamento. Além 

desses fatores, limitações de tecnologias industriais podem influenciar a tomada de decisões 

das empresas quanto ao processamento e venda de subprodutos (GALANAKIS et al., 2016). 

Apesar de apresentar um grande potencial, poucas empresas processam o bagaço de 

uva na sua forma integral como um ingrediente para a alimentação humana. Assim, este 

trabalho objetiva estimular a produção de alimentos mais saudáveis e sustentáveis para a 

população, incentivar novos estudos nesta área e colaborar na gestão sustentável de resíduos 

orgânicos gerados na industrialização da uva, por meio de estudos quantitativos e qualitativo.   

 

1.1 OBJETIVOS  

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes processos de secagem 

de bagaço de uvas sobre compostos bioativos e propriedades físico-químicas; analisar 

propriedades físico-químicas e sensoriais de bolos acrescidos de farinha de bagaço de uva; 

identificar o atual destino do subproduto de uvas de empresas do Vale dos Vinhedos, no Rio 

Grande do Sul e analisar as percepções de empresários e profissionais deste setor sobre o seu 

uso. 

Para atingir o objetivo do trabalho, seguem os objetivos específicos da pesquisa: 

• Avaliar o efeito da secagem do bagaço de uva em estufa nas faixas de temperaturas 

de 60º, 70º e 80 ºC, sobre a umidade, atividade de água, pH, capacidade de absorção de óleo,  

capacidade de absorção de água, cor, polifenóis totais, flavonóis, ácidos fenólicos, 

antocianinas monoméricas e atividade antioxidante, utilizando amostras liofilizadas como 

controle;  
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• Desenvolver um produto de panificação sem produtos de origem animal, no qual se 

acrescenta a farinha de bagaço de uva, avaliando sua aceitação sensorial, características 

tecnológicas e compostos bioativos; 

• Identificar o atual destino do subproduto de uvas de empresas do Vale dos Vinhedos 

no Rio Grande do Sul; verificar a percepção de empresários e responsáveis sobre seu uso; 

averiguar as limitações para a transformação do bagaço de uva em produtos para o consumo 

humano, e observar as tendências para a ecoinovação nesta área.  
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2 FARINHA DE BAGAÇO DE UVA: UMA REVISÃO DO POTENCIAL 

PROCESSAMENTO PARA USO COMO INGREDIENTE FUNCIONAL. 

 

Neste capítulo, será apresentada uma revisão bibliográfica que, inicialmente, inclui 

dados sobre a produção de uvas e a quantidade de resíduos gerados no processamento da 

fruta, justificando a relevância do trabalho. Subsequentemente são abordados os seguintes 

aspectos: características do bagaço de uvas, bioatividade dos compostos fenólicos e fibras 

alimentares da uva e seus subprodutos, efeitos do processamento nos compostos bioativos, 

aspectos toxicológicos e aplicação do subproduto de uvas em formulações alimentícias. 

 

Artigo: Farinha de bagaço de uva: uma revisão do potencial processamento para uso como 

ingrediente funcional. 
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Resumo: O bagaço de uva tem se apresentado como um subproduto de alto valor funcional 

por conter grandes quantidades de polifenóis e fibras alimentares. Seu aproveitamento sob a 

forma de farinhas ou pós tem sido estudado visando a aplicações alimentícias e a 

farmacêuticas, dado a compreensão de seus potenciais benefícios à saúde. Nesse contexto, 

uma visão holística dos documentos científicos (perfil de polifenóis, testes in vivo, 

bioatividade, processamento, toxicidade e aplicação em composições de alimentos) foi 

realizada para analisar a utilização do pó de bagaço de uva na dieta humana. O pó de bagaço 

de uva foi adicionado em vários tipos de alimentos e demonstrou melhorar compostos 

antioxidantes, polifenóis e concentração de fibras nas formulações. Além disso, os aspectos 

sensoriais de produtos em que se adicionou o resíduo seco vêm sendo aprovados em escala 

laboratorial. Portanto, o subproduto de uva apresenta potencial de utilização na produção 

inovadora de alimentos, sendo relevante o estudo de sua reutilização. 

 

Palavras-chave: economia circular; saudabilidade; subproduto de uvas; sustentabilidade. 

 

Abstract: The grape pomace has been presented as a by-product of high functional value 

because it contains large amounts of polyphenols and dietary fibers. In the form of flour or 

powders, researchers of food and pharmaceutical applications are analyzing its use to 

understand its potential health benefits. In this context, this study offers a holistic overview of 

scientific documents (polyphenol profile, in vivo tests, bioactivity, processing, toxicity, and 

application in food compositions). This research aims to analyze the utilization of grape marc 

powder in the human diet. Grape pomace powder has been added to several kinds of foods 
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and showed improvement in antioxidant compounds, polyphenols, and fiber concentration in 

its formulations. Moreover, on a laboratory scale, the results show that the sensorial aspects of 

products added from the dried residue have been approved. The grape by-product has the 

potential to be used in innovative food production, and the study of its reuse is relevant. 

 

Keywords: circular economy; healthiness; the by-product of grapes; sustainability. 

  

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A produção brasileira de uvas em 2018 foi de 1,6 milhões de toneladas, sendo 46,5%, 

para a produção de vinho e 53,5% uvas de mesa (OIV, 2019). O bagaço de uva gerado na 

industrialização da fruta, composto por cascas, caules, sementes e umidade, representa entre 

10 e 30% da matéria-prima (MUHLACK; POTUMARTHI; JEFFERY, 2018). O grande 

volume de resíduo orgânico proveniente do processamento industrial da uva tem se tornado 

foco de preocupação no que tange à sustentabilidade e gestão ambiental (RAVINDRAN; 

JAISWAL, 2016). Levando em consideração a sustentabilidade e a bioeconomia atual, todos 

os substratos perdidos na cadeia de suprimento de alimentos, devem ser tratados como 

subprodutos de potencial reutilização ou valorização (GALANAKIS, 2020). 

O bagaço de uva em forma de farinha, também denominada de pó, tem se mostrado 

uma importante forma de ingrediente funcional. Sant’Anna et al. (2012) mostraram que a 

farinha de bagaço de uva apresenta compostos com atividade antioxidante fortemente ligados 

à matriz alimentar, não sendo extraíveis quando em contato com solventes. Saura-Calixto 

(1998) identificou fibras no bagaço de uva V. vinífera cv., “El Granero”, com características 

estruturais diferentes daquelas já conhecidas. Estas diferenças estão intimamente atreladas a 

sua associação a compostos fenólicos, sendo denominadas pelo autor como fibra alimentar 

antioxidante. Neste contexto, a utilização do bagaço de uva na sua integralidade é uma 

alternativa em potencial e tem sido alvo de interesse por parte de inúmeros grupos de 

pesquisa.  

Portanto, considerando a importância do estudo do aproveitamento dos subprodutos do 

processamento de uvas na produção de alimentos e o avanço de pesquisas nessa área, este 

capítulo teve como objetivo apresentar uma revisão da literatura sobre o bagaço de uvas, 

abordando os seguintes assuntos: características do bagaço de uvas, bioatividade dos 

compostos fenólicos e fibras alimentares da uva e seus subprodutos, efeitos do processamento 

nos compostos bioativos, aspectos toxicológicos, aplicação do subproduto de uvas em 

formulações alimentícias e limitações do uso e processamento.  
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2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente capítulo foi realizado como uma revisão bibliográfica de documentos 

científicos atualizados sobre o bagaço de uva e seus aspectos nutricionais e funcionais no 

contexto da alimentação humana em partes do mundo. Para tanto, foram realizadas buscas nas 

seguintes bases de dados: Biblioteca Eletrônica Científica (SciELO), Scopus, Web of Science, 

Science Direct e Google Scholar. A busca ocorreu entre novembro de 2019 e maio de 2020. 

Para mitigar as limitações intrínsecas a este tipo de estudo, foi realizada uma pesquisa em 

amplo banco de dados, tendo como critério utilizado para inclusão e exclusão dos documentos 

científicos, a priorização de artigos publicados a partir do ano de 2015 (com vistas a manter 

dados atualizados sobre o tema), focando em estudos com o uso integral ou parcial do bagaço 

de uva como ingrediente funcional. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DO BAGAÇO DE UVAS 

 

Cascas e sementes de uvas possuem rica composição nutricional e funcional, 

favorecendo sua utilização como ingrediente de novos produtos de interesse para as indústrias 

alimentícia e farmacêutica. Os compostos fenólicos têm sido amplamente explorados por 

apresentar atividades benéficas ao organismo, tais como: atividades cardioprotetoras, 

antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas e anticarcinogênica (XIA et al., 2010; 

MAURER et al., 2019). A composição de polifenóis do bagaço de uva depende das 

variedades de uvas, do local de cultivo, clima, maturidade e do tempo de fermentação. 

Antocianinas, catequinas, procianidinas, flavonol glicosídeos, ácidos fenólicos e estilbenos 

são os principais constituintes fenólicos encontrados em bagaço de uva (MONTEALEGRE et 

al., 2006; YU, AHMEDNA, 2012). 

Os fenólicos são originados no metabolismo secundário das plantas, sendo essenciais 

para o seu crescimento e reprodução, além de atuarem como agente antipatogênico e 

contribuírem para a pigmentação. Em alimentos, são responsáveis pela cor, adstringência, 

aroma e estabilidade oxidativa. Possuem estrutura variável e, com isso, são multifuncionais. 

As principais fontes de compostos fenólicos são frutas cítricas, como limão, laranja e 

tangerina, além de outras frutas como cerejas e uvas (ANGELO; JORGE, 2007). Os 

polifenóis totais das uvas podem ser classificados em flavonoides (catequina, epicatequina, 

epigalocatequina, caempferol, quercetina, miricetina e antocianinas); não-flavonoides (ácidos 
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fenólicos, hidroxibenzóicos e hidroxicinâmicos) e estilbenos (resveratrol) (CABRITA, 

RICARDO-DA-SILVA, LAUREANO, 2003; ABE et al., 2007).  

Mais de 70% dos polifenóis das uvas permanecem no bagaço após o processo de 

vinificação, o que traz uma grande oportunidade para recuperá-los para importantes 

aplicações na cadeia produtiva, como corantes naturais, conservantes e/ou antioxidantes em 

produtos alimentícios (SÁNCHEZ-ALONSO, JIMÉNEZ-ESCRIG, 2007; CAPPA, 

LAVELLI, MARIOTTI, 2015; BERES et al., 2019). Bender et al. (2016a) constataram que 

flavonoides, ácidos fenólicos e resveratrol estão presentes na farinha de cascas de uvas da 

cultivar Marselan (Vitis vinífera), sendo que o resveratrol (6,14 mg. g
–1

), luteolina (5,16 mg.g
–

1
) e kaempferol (3,01 mg. g

–1
) encontram-se em maiores quantidades.  

Os flavonoides são amplamente distribuídos em uvas, especialmente em sementes e 

caules, e contém principalmente catequinas, epicatequina e procianidina (XIA et al., 2010). 

As antocianinas são pigmentos e existem principalmente nas cascas das uvas e são os 

principais fenólicos das uvas vermelhas (CANTOS; ESPIN; TOMAS-BARBERAN, 2002). 

Pastrana-Bonilla et al. (2003) analisaram a composição fenólica de cascas e sementes de 

frutos de 10 cultivares de uvas muscadine cultivadas no sul da Geórgia e verificaram que 

ácido gálico, catequina e epicatequina foram os principais fenólicos nas sementes, com 

valores médios de 6,9; 558,4 e 1299,4 mg/100g de peso fresco, respectivamente. Nas cascas, 

ácido elágico, miricetina, quercetina, kaempferol e trans-resveratrol foram os principais 

fenólicos, com os respectivos valores médios de 16,5; 8,4; 1,8; 0,6 e 0,1 mg/100g de peso 

fresco.  

Rockenbach et al. (2011) investigaram o teor de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante do bagaço da vinificação de variedades de uvas amplamente produzidas no 

Brasil (Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordô e Isabel) e descobriram que o bagaço de Cabernet 

Sauvignon teve o maior teor de compostos fenólicos totais (74,75 mg de equivalente de ácido 

gálico – GAE –/g) e a maior capacidade antioxidante (ABTS=485,42 e DPPH=505,52 μMol 

Trolox de capacidade antioxidante equivalente – TEAC –/g). A catequina monomérica de 

flavanol foi o composto não antociânico mais abundante identificado no bagaço de uva de 

todas as variedades, atingindo um valor de 150,16 mg/100g. A variedade Bordô apresentou o 

maior conteúdo de antocianinas. Foi possível detectar a presença de resveratrol no bagaço de 

três (Cabernet Sauvignon, Merlot e Isabel) das quatro castas avaliadas, com o maior valor 

(6,40 mg/100g) sendo observado para Merlot. 

Outro aspecto interessante dos subprodutos das uvas é seu alto teor de fibra alimentar, 

representando cerca de 60% de sua massa seca (ZHU et al., 2015; BENDER et al., 2016a). As 
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fibras dietéticas são classificadas em dois grupos distintos: fibras solúveis e fibras insolúveis e 

sua atividade fisiológica é determinada com base na solubilidade em água. Entre as 

propriedades fisiológicas atribuídas às fibras estão: redução do colesterol sérico, modulação 

da glicemia e propriedades laxativas (BRENNAN, 2005). Saura-Calixto (1998) identificou 

fibras, no bagaço de uva após vinificação com características estruturais diferentes daquelas já 

conhecidas. Estas diferenças estão ligadas ao fato de estar associadas a compostos fenólicos, 

sendo denominadas pelo autor como fibra alimentar antioxidante que ajudam a prevenir o 

câncer e doenças cardiovasculares (ZHU et al., 2015).  

Zhu et al. (2015) resumiram o conhecimento existente sobre a composição química de 

fibras alimentares do bagaço de uvas variadas (Manto Negro, Muller Thurgau, Morio Muscat, 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir). As variedades apresentaram valores de fibra 

alimentar total (FAT) entre 17,28% e 74,5%, fibra alimentar insolúvel (FAI) de 63,7% a 

16,44% e fibra alimentar solúvel (FAS) entre 10,8% e 0,72%, sendo a Manto Negro a com 

maiores quantidades de FAT, FAI e FAS. No trabalho de Bender et al. (2016a) o teor de fibra 

alimentar total da farinha de casca de uva da cultivar Marselan (Vitis vinífera) foi 58,01%. 

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 54/2012, este subproduto de uva pode ser 

considerado com alto conteúdo de fibra alimentar, visto que apresenta teor superior ao 

estabelecido pela Resolução, de, no mínimo, 6g/ 100g (BRASIL, 2012). 

No estudo de Beres et al. (2019), a farinha do bagaço de uva apresentou as maiores 

quantidades de fibra alimentar total (59,13g/ 100g) e de fibras insolúveis (14,25g/ 100g) em 

comparação ao extrato, que apresentou 30,35g/ 100g e 2,95g/ 100g, respectivamente. O 

extrato apresentou maior teor de fibras solúveis (20,39g/100g), em relação à farinha (2,35g/ 

100g). Após a simulação de digestão humana, o conteúdo fenólico e as capacidades 

antioxidantes foram maiores no extrato. Entretanto, os dois ingredientes podem ser usados na 

indústria de alimentos, sendo a farinha um alimento rico em fibras indicada quando o objetivo 

é a suplementação de fibras na dieta e o extrato contendo arabinogalactan péctico como 

principal fibra solúvel, sendo recomendado como fonte de fibra alimentar antioxidante com 

potencial apelo à biofuncionalidade. 

 

2.4 BIOATIVIDADE DE COMPOSTOS FENÓLICOS E FIBRAS ALIMENTARES DA 

UVA E SEUS SUBPRODUTOS  

 

Evidências crescentes sugerem que polifenóis têm o potencial de exercer efeitos 

antioxidantes, anti-inflamatórios e antidepressivos (RABIEI; NADERI; RAFIEIAN-KOPAEI, 
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2017). Apesar de não haver uma quantidade recomendada para o consumo de polifenóis, 

Faller e Fialho (2009), ao analisarem um cardápio desenvolvido com base no “Guia Alimentar 

para a População Brasileira”, verificaram que a ingestão diária de polifenóis desta população 

ficou em torno de 759 mg. Miranda et al. (2016), ao investigarem o consumo alimentar de 

residentes da cidade de São Paulo, estimaram que a ingestão de polifenóis destes brasileiros 

foi de 377,5 mg/dia, quase três vezes menor que a quantidade ingerida em outros países.  

Com relação ao consumo de fibras totais, de acordo com a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) 2008-2009, o consumo médio de fibras da população brasileira foi de 21,8g. 

A recomendação do Ministério da Saúde para ingestão de fibras é de 12,5g por 1000 kcal. A 

ingestão reduzida de fibras reflete uma alimentação baseada em cereais refinados e com 

quantidades diminuídas de frutas, verduras e cereais integrais (IBGE, 2011). Na POF 2017-

2018, o conteúdo em fibra da dieta foi ainda menor, sendo a maior redução observada nas 

mulheres idosas, passando de 20,5g em 2008-2009 para 15,6g em 2017-2018, uma redução de 

algo em torno de 24% (IBGE, 2020). 

Considerando que a uva é uma das frutas que mais contém compostos fenólicos e que 

seu bagaço, além de conter estes compostos, é também fonte de fibras, os resíduos 

provenientes do processamento do fruto podem ser tratados como fontes de nutrientes para 

melhorar as características nutricionais e funcionais dos produtos alimentares, contribuindo 

também para a redução do desperdício de alimentos (ABE et al., 2007; LOPES, 2013).  

Unusan (2020) em uma revisão sobre os benefícios à saúde das proantocianidinas 

(também chamadas taninos condensados) em sementes de uvas e seus usos potenciais na 

indústria de alimentos verificou que esse composto polifenólico exerce efeitos 

condroprotetores nos condrócitos humanos. Além de diminuir a inflamação pericondrial e a 

perda óssea alveolar e aumentar a atividade osteoblástica. 

No estudo in vivo de Liu et al. (2017) foi utilizado o extrato de proantocianindina de 

sementes de uva (300 mg/kg de peso corporal/dia) durante sete semanas e observou-se que a 

suplementação com o extrato diminuiu significativamente os níveis plasmáticos de fatores 

inflamatórios, reduziu a massa gorda epididimal e melhorou a sensibilidade à insulina. Além 

de modular a composição da microbiota intestinal e certas bactérias, incluindo Clostridium 

XIVa, Roseburia e Prevotella, fornecendo possibilidades para a prevenção e tratamento de 

distúrbios metabólicos, por meio da ação prebiótica do extrato na microbiota intestinal.  

Os caules ou engaços contêm altas quantidades de fenólicos com potencial 

antioxidante (Makris et al., 2008), podendo ser usados para a recuperação desses 

biocomponentes (Graça et al., 2017). Domínguez-Perles et al. (2016) avaliaram o efeito dos 
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extratos fenólicos do caule da uva no desequilíbrio redox em queratinócitos humanos 

(experimento in vitro) e evidenciaram uma forte capacidade de diminuir o nível de espécies 

reativas de oxigênio intracelular e peroxidação lipídica, enquanto aumentam 

significativamente a glutationa. Além disso, estes fitoquímicos também mostraram uma 

capacidade eficiente de modular a apoptose nas células estudadas. Os resultados desse estudo 

fornecem evidências sobre os benefícios associados à aplicação de fenólicos do caule da uva 

nas células da pele, no que diz respeito à prevenção de distúrbios redox e morte celular. 

A superprodução de espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio no 

corpo humano são responsáveis pela patogênese de algumas doenças. Acredita-se que a 

eliminação desses oxidantes é uma medida eficaz para diminuir o nível de estresse oxidativo 

dos organismos. No entanto, deve-se prestar atenção aos possíveis efeitos adversos dos 

nutracêuticos antioxidantes para seres humanos, sendo necessário, mais estudos toxicológicos, 

a fim de investigar suas dosagens, suas bioatividades e seus mecanismos de ação (XIA et al., 

2010; ZHANG et al., 2015). 

Produtos derivados de bagaço de uva passaram a ser utilizados em estudos de 

intervenções devido a suas altas concentrações de fenólicos e fibras dietéticas, sendo possível 

observar pesquisas que discutem melhora na saúde gastrointestinal, atividade anticâncer, 

atividade antibacteriana, atividade antioxidante, melhora nos fatores de risco de doença 

cardiovascular, atividade antiapoptótica e atividade anti-hipercolesterolêmica (ZHU et al., 

2015). 

Pérez-Jimenez et al. (2008) observaram que a fibra alimentar antioxidante da uva 

(GADF) mostrou efeitos redutores significativos no perfil lipídico e pressão arterial, ao 

avaliar os efeitos da GADF, obtida a partir de uvas vermelhas, nos fatores de risco para 

doenças cardiovasculares. Esses efeitos pareceram ser mais altos que os causados por outras 

fibras alimentares, como fibra de aveia ou psyllium. Os autores atribuíram isto ao provável 

efeito combinado da fibra alimentar da uva a antioxidantes. Urquiaga et al. (2015) analisaram 

o efeito da suplementação com farinha de bagaço de uva de vinho tinto (20g/ dia, 16 semanas) 

e verificaram redução significativa na pressão arterial sistólica e diastólica, bem como nos 

níveis de glicemia em jejum após a inclusão de farinha de bagaço de uva na dieta humana. 

 A degeneração progressiva dos neurônios em áreas críticas do cérebro e da medula 

espinhal leva a várias doenças, como doença de Alzheimer (DA), doença de Parkinson (DP) e 

esclerose lateral amiotrófica (ELA) (LIN; BEAL, 2006). Sutcliffe et al. (2017) examinaram os 

efeitos neuroprotetores da procianidina B2 (PB2) em culturas primárias de neurônios do 

grânulo cerebelar de ratos (CGNs) expostos a vários estressores. A PB2 é um composto 



27 

 

polifenólico de ocorrência natural encontrado em altas concentrações em cacau, maçãs e 

sementes de uvas. Os estudos concluíram que a PB2 oferece proteção neuronal principalmente 

como antioxidante, eliminando espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Isso sugere que a 

PB2, em conjunto com uma variedade de outros agentes neuroprotetores, pode ser eficaz para 

o tratamento de distúrbios neurodegenerativos. Barros et al. (2006) observaram que o 

consumo de 2,6–3,2 mg/kg de antocianinas em um período de 30 dias melhorou o 

desempenho em memória de longo prazo, bem como efeitos protetores contra danos de DNA 

induzidos por radicais livres no cérebro de camundongos. Estes resultados levaram os 

pesquisadores a sugerir que o consumo de alimentos ricos em compostos fenólicos apresenta a 

capacidade de prevenir doenças como Alzheimer e Parkinson. 

Maurer et al. (2020) constataram que a farinha de cascas de uvas contribuiu para a 

manutenção da homeostase redox e proteção da mucosa intestinal contra o processo 

apoptótico em um modelo experimental de colite ulcerativa, sugerindo que a fibra alimentar 

das cascas de uvas e os polifenóis associados à fibra são mais eficazes que os polifenóis 

extraíveis para proteger a mucosa intestinal das lesões por colite. Outro estudo, de Pistol et al. 

(2020), verificou que o farelo de sementes de uvas na dieta de porcos foi eficiente em 

combater distúrbios inflamatórios a nível intestinal, sugerindo que sua eficácia na redução da 

inflamação induzida pode ser baseada também no sinergismo entre seus componentes 

individuais. López-Oliva et al. (2010), em um estudo in vivo, evidenciaram que a redução da 

apoptose da mucosa do cólon associado à ingestão de fibra alimentar antioxidante da uva 

pode ocorrer devido a uma modulação do sistema glutationa (antioxidante) redox e enzimas 

antioxidantes endógenas.  

 

2.5 PROCESSAMENTO DO BAGAÇO DE UVA 

 

O resíduo resultante do processamento da uva é altamente perecível, levando o resíduo 

vegetal a apresentar curto prazo de validade, devido à rápida deterioração (TORRES et al., 

2015). Nesse sentido, a desidratação é um passo essencial para melhorar a estabilidade 

microbiana e bioquímica e reduzir os custos de embalagem, transporte e armazenamento 

(GAN et al., 2017). Uma das maneiras de aproveitar e conservar o resíduo descartado pela 

industrialização da uva é utilizá-lo para elaboração de farinha (LOPES, 2013). Essa farinha é 

normalmente obtida a partir da secagem e moagem do resíduo (BRASIL, 2005a) e é 

caracterizada por conter alto teor de fibra alimentar, além de reter grande parte dos compostos 
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bioativos do resíduo (BENDER et al., 2016a). Nesse sentido, a RDC n° 263 de 2005, 

estabelece um teor máximo de umidade de 15 % para farinhas (BRASIL, 2005a). 

O bagaço de uva, por apresentar muita umidade, está suscetível à aceleração dos 

processos de degradação, necessitando de um processamento rápido para evitar a deterioração 

microbiana. Quando isso não é possível, exige, por sua vez, a utilização da cadeia de frio para 

retardar a degradação do material. No entanto, tendo em vista a sazonalidade do 

processamento da uva e o grande volume do subproduto gerado nesta cadeia produtiva, pode 

haver limitações tecnológicas para garantir o processamento adequado deste material. Outro 

fator a ser considerado é – havendo o interesse em transformar este resíduo em matéria-prima 

na indústria de alimentos – a dificuldade, ainda existente, em separar as cascas das sementes 

em nível industrial, pois estas partes das uvas possuem características distintas que exigem 

processamentos diferentes.  

A rapidez com que o alimento perde umidade é controlada pelas características do 

alimento e pelas variáveis: temperatura, velocidade e umidade relativa do ar. Uma série de 

mudanças físico-químicas ocorre durante a secagem dos alimentos, sendo necessário adotar 

um adequado controle das condições de secagem, a fim de reduzir as perdas (CELESTINO, 

2010). Apesar de se mostrar importante para a eficiência do processo, a secagem em 

temperaturas inadequadas pode impactar na redução significativa de importantes propriedades 

alimentícias (SANT’ANNA, 2013). Os dois métodos mais empregados para secar são 

liofilização e secagem por ar quente convencional, sendo este último mais utilizado devido a 

seu baixo custo operacional e por levar menos tempo de secagem em comparação à 

liofilização. Entretanto, o uso de calor, nesse processo, pode afetar negativamente o teor de 

compostos bioativos dos alimentos secos (LARRAURI, RUPÉREZ, SAURA-CALIXTO, 

1997; VASHISHT, SINGH, PEGG, 2011). 

Larrauri; Rupérez; Saura-Calixto (1997) estudaram o efeito da temperatura de 

secagem (em 60, 100 e 140 °C) do bagaço de uva no conteúdo de compostos fenólicos totais, 

taninos condensados e compostos com atividade antioxidante, e observaram que não houve 

perdas significativas nas características avaliadas na temperatura de 60 °C, quando comparada 

às amostras liofilizadas. No entanto, esses componentes foram altamente degradados quando 

o resíduo foi seco a 100 ou 140 °C. No estudo de Goula; Thymiatis; Kaderides (2016) a 

desidratação em estufa do bagaço de uva ocorreu na faixa de temperaturas entre 60 °C e 85 

°C, a partir do que se observou que temperaturas mais elevadas causaram maiores perdas de 

substâncias fenólicas.  
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Demirkol e Tarakci (2018) analisaram o efeito do bagaço de uva (Vitis labrusca L.) 

seco em estufa entre 40 °C e 100 °C e liofilizado nas propriedades funcionais de um iogurte, e 

observaram que o bagaço liofilizado apresentou os maiores teores de componentes bioativos, 

seguido do bagaço seco a 80 °C. Tavares et al. (2019) verificaram que os compostos fenólicos 

(CFs) de pós de uvas foram afetados pela secagem das amostras em estufa entre 60 °C e 80 

°C, apresentando concentrações de CFs menores que as amostras liofilizadas. Quando 

comparados os efeitos entre as temperaturas de secagem em estufa, a de 70 °C foi a mais 

adequada para a preservação dos CFs e, ao mesmo tempo, para a redução do tempo de 

processamento. Essa redução no tempo médio de secagem é importante quando se considera 

um processo em escala industrial, porque quanto menor o tempo de secagem, menor o gasto 

energético e, consequentemente, o custo de produção, refletindo positivamente no valor final 

do produto, que será repassado para o consumidor.  

No estudo de Beutinger et al. (2020) o bagaço de uva (BU) vermelha de vinho foi 

desidratado em estufa a 50 °C por 24 horas. O concentrado de fibra do bagaço de uva (CF-

BU) foi obtido e seco em estufa a 40 °C/ 24 hrs. Após análises observaram que a fibra 

alimentar foi o principal constituinte deles. O teor de fibras alimentares (TFA) foi maior no 

CF-BU em comparação ao BU, principalmente na fração insolúvel. Em seguida as amostras 

foram micronizadas, usando um moinho de bolas planetário alto, sendo possível verificar que, 

após a micronização, o BU e o CF-BU diminuíram o conteúdo de TFA e que o conteúdo de 

fibra alimentar solúvel aumentou, enquanto o conteúdo de fibra alimentar insolúvel diminuiu. 

Isto foi atribuído à possibilidade de o moinho de bolas ter quebrado as interações químicas 

intermoleculares entre lignina e hemicelulose, causando uma redistribuição de componentes 

insolúveis para solúveis. Além disso, pode ter ocorrido a conversão de celulose e lignina em 

pequenos compostos moleculares e a solubilização de fragmentos de lignina de baixo peso 

molecular, resultando em açúcares que são solúveis em água. Esta tecnologia aumenta as 

possibilidades de uso do bagaço de uva como ingrediente funcional na indústria de alimentos. 

As técnicas de secagem amplamente usadas em todo o mundo incluem secagem por 

convecção, liofilização, ultrassom, micro-ondas e secagem sob alta pressão (MASUD et al., 

2020). As técnicas de secagem industrial existentes consomem de 20 a 25% da energia total 

na cadeia de suprimentos de processamento de alimentos (ERBAY; HEPBASLI, 2017); 

(ANANNO et al., 2020; MASUD et al., 2020). Entre os métodos artificiais de secagem 

estudados por Saifullah et al. (2019), a liofilização (165,33 kWh) requisitou mais energia, 

seguida por ar quente (1,013 kWh), vácuo (0,48 kWh) e secagem por microondas (0,097 

kWh). A liofilização reteve as mais altas propriedades fitoquímicas, porém apresentou o 
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maior consumo de energia. Para o material vegetal analisado neste estudo, a secagem por 

micro-ondas seria a melhor opção para ser aplicada para fins industriais, pois além de reter 

boa quantidade de compostos bioativos, consumiu menos tempo e energia. O consumo de 

energia é um dos fatores críticos para a seleção de métodos de secagem adequados, pois está 

relacionado ao custo de processamento. 

Apesar do processo de secagem possibilitar a melhoria da estabilidade dos alimentos, 

visto que diminui a atividade de água do produto e minimiza as mudanças físicas e químicas 

que ocorrem durante o armazenamento, a utilização do tratamento térmico em equipamentos 

inespecíficos para secagem de materiais sensíveis como o bagaço de uva acaba sendo um 

limitante tecnológico para o processamento em larga escala.  

 

2.6 ASPECTOS TOXICOLÓGICOS 

 

Em solos de áreas de vinhedos, a aplicação frequente de fungicidas foliares tem 

ocasionado a contaminação de solos com metais pesados, como o cobre e o zinco 

(KOMÁREK et al., 2010; MACKIE et al., 2012 apud FERREIRA et al., 2016). Este 

problema não é restrito à produção convencional, visto que o principal grupo de fungicida 

aprovado para uso em sistemas de produção de culturas orgânicas é composto por cobre, a 

calda bordalesa. Esse fungicida, criado em 1885, é formado por uma mistura de sulfato de 

cobre e cal, indicado, na época, para controlar doenças causadas por Plasmopara viticola em 

videiras. Atualmente é utilizado em grande escala em todo o mundo, em culturas 

convencionais e orgânicas de frutas e hortaliças (PHILIPPSEN, 2017). 

Os metais pesados quando liberados no meio ambiente podem bioacumular nas 

culturas alimentares, contaminando toda a cadeia alimentar (KHAN et al., 2016). Philippsen 

(2017) ao avaliar os teores de cobre presentes em sucos de uvas e em solos cujos parreirais 

receberam como tratamento fungicida a utilização da calda bordalesa, dentro das técnicas de 

produção orgânica, verificou que os teores de cobre detectados não excederam os limites 

determinados pela legislação. Entretanto, pelo fato dos metais pesados não serem degradáveis 

e apresentarem alta taxa de bioacumulação e biotoxicidade – podendo causar sérios distúrbios 

na saúde das plantas, animais e humanos (KHAN et al., 2016) –, pesquisadores têm se 

empenhado em estudar estratégias de amenização da fitotoxidez de metais pesados em solos 

de vinhedos, buscando melhorar a qualidade das plantas e atenuar potenciais riscos ambientais 

associados aos solos contaminados (FERREIRA et al., 2016). Um exemplo disso é uma 

publicação da EMBRAPA Uva e Vinho (CAVALCANTI; CASSUBA; FIORAVANÇO, 
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2019) que avaliou o desempenho de substâncias com teores reduzidos de cobre, substituintes 

à calda bordalesa para controle do míldio da videira, com potencial aplicação em qualquer 

modelo de viticultura. 

Moncalvo et al. (2016) analisaram o conteúdo de contaminantes químicos: ocratoxina 

A (OTA), aminas biogênicas (BIAs), pesticidas e metais nos pós e extratos de cascas de uvas 

de diferentes vinícolas localizadas no norte da Itália. A micotoxina OTA foi detectada em 

baixas concentrações nos pós das cascas e nos extratos de algumas variedades, estando os 

valores muito abaixo dos níveis máximos de resíduos de OTA determinados na Legislação da 

União Europeia. Nenhuma das amostras (nem pós nem extratos) continham as BIAs mais 

tóxicas: histamina e tiramina. Pesticidas diferentes estavam presentes em pós e extratos. Os 

metais pesados: chumbo e cádmio foram identificados em todas as amostras de pós e em 

nenhum extrato. Os resultados obtidos sugerem que o bagaço de uva deve ser cuidadosamente 

selecionado para obter farinhas e extratos a ser utilizados no setor de alimentos, observando 

não apenas o teor de fibras e/ou polifenóis, mas também a presença de contaminantes que 

podem ser co-extraídos com os compostos alvo. 

No estudo de Beres et al. (2019), o bagaço de uva (farinha e extrato) foi testado quanto 

à presença de fatores antinutricionais, segurança microbiológica e detecção de OTA, sendo 

considerado seguro em todos estes aspectos. Com relação aos minerais analisados, o cobre 

estava em maior concentração na farinha, 38.659 microgramas/ 100g, e o zinco no extrato, 

3,73 mg/ 100g. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ingestão diária 

de minerais recomendada para adultos é 900 microgramas para o cobre e 7 mg para o zinco 

(BRASIL, 2005b). No trabalho de Padovani et al. (2006), consta que os valores mais altos de 

ingestão diária prolongada (UL) permitidos ao cobre e ao zinco para mulheres entre 31 e 50 

anos, por exemplo, são 10.000 microgramas e 40 mg, respectivamente. Valores habituais de 

consumo acima da UL expõem os indivíduos a risco de desenvolvimento de efeitos adversos. 

Além das questões extrínsecas relacionadas às uvas, ainda devem ser considerados os 

aspectos toxicológicos relacionados à ingestão excessiva de polifenóis da fruta. Os 

flavonoides vegetais são compostos que possuem muitas propriedades biológicas importantes 

e, embora haja ampla evidência de que uma dieta rica em flavonoides promova boa saúde e 

forneça proteção contra determinadas doenças, ainda há a incerteza das condições e dos níveis 

de ingestão de flavonoides necessários e seguros. A ingestão excessiva de certos flavonoides 

alcançada através da suplementação de extratos vegetais pode ter efeitos potencialmente 

tóxicos no organismo (SKIBOLA; SMITH, 2000; BOUŠOVA; SKALOVA, 2012). Em doses 

muito altas, os flavonoides podem atuar como mutagênicos, pró-oxidantes e como inibidores 
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de enzimas-chave envolvidas no metabolismo hormonal. É preciso ter cautela ao ingeri-los 

em níveis acima do que seria geralmente obtido a partir de uma dieta normal (SKIBOLA; 

SMITH, 2000). De acordo com o estudo de Boušova e Skalova (2012), o consumo de 

flavonoides totais na dieta varia de, aproximadamente, 20 (Estados Unidos, Dinamarca e 

Finlândia) a 73 mg/dia (Países Baixos). 

Wren et al. (2002) avaliaram a toxicidade oral de um extrato de semente de uva in 

vivo, após administração a ratos, via ração, a níveis de 0 (controle); 0,5; 1,0; ou 2,0% por 90 

dias. A maior concentração correspondia, em média, entre 10 e 20 vezes a ingestão humana 

de proantocianidinas, flavonoides mais abundantes no extrato de sementes de uvas. Os ratos 

no grupo de altas doses exibiram níveis séricos diminuídos de ferro e relação ferro sérico/ 

capacidade total de ligação do ferro, diminuída em comparação com os controles, apesar de 

todos os valores estarem dentro dos limites históricos para ratos.  Os resultados deste estudo 

não forneceram nenhuma evidência de toxicidade. 

Grandes quantidades de polifenóis da uva estão nas cascas e nas sementes, havendo 

um crescente desejo em reutilizá-las, dado a compreensão de seus potenciais benefícios à 

saúde. Portanto, julga-se interessante obter extratos com altas concentrações de polifenóis de 

cascas de uvas e/ou sementes para adicionar em alimentos como suplemento nutritivo. 

Entretanto, algumas pesquisas também mostraram que, em altas concentrações, podem 

resultar em efeitos negativos à saúde, uma vez que produtos altamente antioxidantes também 

são citotóxicos (MARTIN, APPEL, 2010; XIA et al., 2010; UGARTONDO et al., 2006; 

LLUÍS et al., 2011). 

Na pesquisa de Lluís et al. (2011) foram realizados: o teste de toxicidade aguda, que 

determina a dose letal 50 (LD50) do extrato rico em procianidina de sementes e cascas de 

uvas (GSSE) via oral em ratos, e três testes de mutagenicidade, o micronúcleo de eritrócitos in 

vivo dos mamíferos, teste de mutação reversa bacteriana e teste de aberração cromossômica 

em mamíferos in vitro; a partir disso, observaram que na dose limite de 5000 mg/kg de peso 

corporal, o GSSE não causou mortalidade em qualquer um dos três animais testados e não 

houve sinais de toxicidade nos ratos após administração e durante a observação pelo período 

de 14 dias. Os autores concluíram que o LD50 é superior a 5000 mg/kg. Os resultados 

indicaram leve mutagenicidade nas condições do estudo, sendo necessários novos estudos em 

doses mais baixas para demonstrar que esse extrato não é tóxico. 

O nível de flavonoides necessário para induzir mutações e citotoxicidade pode não ser 

fisiologicamente alcançável através de fontes dietéticas. No entanto, o uso de suplementos, 

principalmente fórmulas antioxidantes e misturas de ervas que são comumente recomendadas 
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em grandes quantidades, pode resultar em exposição a substâncias em nível potencialmente 

tóxicas. Por exemplo, suplementos de quercetina que variam entre 500 e 1000 mg por dia, que 

equivale de 10 a 20 vezes o que pode ser consumido em uma dieta vegetariana típica 

(SKIBOLA; SMITH, 2000). Além disso, os flavonoides purificados ingeridos em doses 

elevadas como suplementos alimentares podem interagir negativamente com medicamentos 

utilizados e exercer diversos efeitos adversos, como inibição de ferro, folato e absorção de 

vitamina C ou atividade antitireoidiana e estrogênica (BOUŠOVA, SKALOVA, 2012; YU, 

AHMEDNA, 2012). 

 

2.7 APLICAÇÃO DO BAGAÇO DE UVAS EM FORMULAÇÕES ALIMENTÍCIAS 

 

Nos últimos anos, intensificaram-se as pesquisas sobre o bagaço de uva e seu uso na 

alimentação humana (KARNOPP et al., 2015; DEMIRKOL, TARAKCI, 2018; URQUIAGA 

et al, 2018; TOLVE et al., 2020). Quando o foco da utilização do bagaço de uva ou de 

qualquer outro resíduo é voltado para o seu aproveitamento e destinação, o uso integral sem 

processamento ou ainda na forma de farinhas ou pós apresenta vantagens em relação à 

obtenção de extratos. O processo de obtenção de extratos gera quantidades significativas de 

matéria orgânica, não sendo uma alternativa tão efetiva no que se refere ao problema de 

geração de resíduo dessa cadeia produtiva (BRENES et al., 2016). 

Diversos autores têm avaliado o potencial da utilização de farinha de bagaço de uva 

como ingrediente na formulação de alimentos. Essa aplicação é estudada, de forma geral, por 

meio da substituição integral ou parcial de algum ingrediente comumente utilizado. A Tabela 

2.1 apresenta alguns dos alimentos elaborados com farinha ou pó de bagaço de uva (parcial ou 

integral) e as principais características observadas após avaliação. 
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Tabela 2.1 - Produtos alimentícios formulados com farinha ou pó de bagaço de uva (aproveitamento parcial ou 

integral) e principais características observadas. 

Produtos 

elaborados 

Partes do 

bagaço 
Efeitos observados Referências 

Pão 
Cascas e 

sementes 

Aumento do teor de compostos fenólicos e da 

atividade antioxidante. 

Impacto na reologia e características sensoriais. 

Sensação arenosa na boca. 

Sporin et al., 

2017. 

Salame Sementes Melhoria da mastigabilidade. 
Amariei et al., 

2018. 

Queijo tipo Toma 

e Cheddar 

Cascas e 

sementes 

Aumento do teor de compostos fenólicos e da 

atividade antioxidante. 

Marchiani et al., 

2016. 

Hambúrguer de 

salmão 

Cascas e 

sementes 

Atuação como antioxidante natural, reduzindo a 

formação de produtos de oxidação secundária durante 

o armazenamento. 

Redução da aceitabilidade do produto. 

Cilli et al, 2019. 

Cookies 
Cascas e 

sementes 

Aumento do teor de compostos fenólicos e da 

atividade antioxidante. 

Agregação de fibras. 

Karnopp et al., 

2015. 

Snacks Cascas 
Variação na textura do produto formulado, com 

aumento da dureza. 

Bender et al., 

2016a. 

Hambúrguer de 

carne bovina 

 

Cascas e 

Sementes 
Aumento do teor de fibras e da atividade antioxidante. 

Urquiaga et al, 

2018. 

Iogurte 
Cascas e 

sementes 

Aumento do teor de fenólicos e da atividade 

antioxidante. 

Demirkol; 

Tarakci, 2018. 

Muffins 

Cascas 

Aumento do teor de fibras 

Variação em parâmetros de textura, com aumento da 

dureza e redução da incorporação de ar durante o 

preparo. 

Análise sensorial indicou altos níveis de 

aceitabilidade dos muffins com menor concentração 

do subproduto de uva. 

 

 

 

Ortega-Heras, et 

al., 2019. 

 

 

 

Cascas 

Aumento do teor de minerais. 

Aumento no teor de fibras. 

Aumento da dureza dos produtos. 

Bender et al., 

2016b. 

Macarrão grano 

duro 
Cascas 

Elevação no conteúdo de compostos fenólicos e na 

atividade antioxidante do produto. 

Aumento do teor de fibras 

Redução do tempo de cocção 

Aumento da firmeza. 

Tolve et al., 

2020. 

Fonte: Autores (2021) 

 

As principais características relatadas pela inclusão de subproduto de uva sob a forma 

de farinha em formulações alimentícias tem sido o aumento da quantidade de fibra alimentar, 

do teor de compostos fenólicos e da atividade antioxidante. No estudo de Ortega-Heras et al. 

(2019), a substituição parcial (20%) da farinha de trigo por farinha de cascas de uva na 

formulação de muffins gerou um acréscimo de 100% no conteúdo de fibra alimentar. Esse 

potencial da farinha de subproduto de uva também foi constatado por Bender et al. (2016b) no 

mesmo produto, ao avaliar a substituição da farinha de trigo em níveis de 5, 7,5 e 10%. 
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A elevação do total de compostos fenólicos, em muitos casos, ocorre de forma 

significativa, mesmo em ensaios nos quais o uso dessa farinha é feito em pequena proporção. 

Em testes de substituição de semolina por farinha de bagaço de uva (5 e 10%) para a produção 

de macarrão grano duro, Tolve et al. (2020) obtiveram produtos com até 12 vezes mais 

compostos fenólicos em comparação ao produto controle. Resultados significativos foram 

verificados em relação ao potencial antioxidante dos macarrões desenvolvidos, tanto pelo 

método ABTS quanto por poder de redução de metal (FRAP). 

Embora alguns trabalhos relatem a manutenção ou melhoria de características 

organolépticas e a aceitação sensorial de alimentos elaborados com farinha de bagaço de uva 

(KARNOPP et al., 2015; PALMA et al., 2020), outros têm demonstrado que esse ainda é um 

grande desafio para a indústria alimentícia (CILLI et al., 2019; ORTEGA-HERAS et al., 

2019). Efeitos negativos foram constatados por SPORIN et al. (2017) ao elaborar pães com 

farinha de bagaço de uva em substituição parcial à farinha de trigo (6, 10 e 15%). A 

substituição impactou nas propriedades farinográficas da mistura durante a preparação da 

massa, com redução da absorção de água e aumento do tempo de desenvolvimento de massa. 

Os pães elaborados apresentaram menor volume específico em comparação ao controle, o que 

pode estar relacionado a uma menor produção de gás pelas leveduras (SPORIN et al., 2017), 

ou ainda pela falta de aprisionamento do gás devido à redução de glúten na massa (SALAH; 

OLKHOVATOV; AÏDER, 2019). Na avaliação do perfil sensorial do produto na categoria 

“sensação na boca”, constatou-se a sensação arenosa em todos os pães, exceto no controle 

(SPORIN et al., 2017). 

O conhecimento das propriedades farinográficas da farinha de bagaço de uva pode ser 

uma importante ferramenta para a escolha do produto a ser desenvolvido e dos demais 

ingredientes da formulação. Os efeitos gerados pelo uso dessa farinha normalmente são 

avaliados em relação ao que se espera do produto padrão. Assim, um resultado considerado 

negativo para um produto, pode ser positivo para outro. Nesse contexto, o potencial da farinha 

de bagaço de uva como ingrediente ainda pode ser amplamente explorado, buscando uma 

maior inserção no mercado e gerando uma destinação proveitosa desse material. 

 

2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O bagaço de uva proveniente do processamento da fruta tem potencial de utilização na 

produção inovadora de alimentos, devido a seu conteúdo de biocomponentes. Entretanto, 

considerando a sazonalidade da produção de uvas, as grandes quantidades de resíduos gerados 
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no processamento e a alta umidade do bagaço, medidas adequadas de tratamento do 

subproduto precisam ser adotadas, o que envolve o uso de várias formas de energia; análises 

físico-químicas, microbiológicas, toxicológicas e sensoriais; infraestrutura adequada para o 

processamento do bagaço, e outros fatores que precisam ser avaliados. 

Dado o exposto, o estudo da utilização de subprodutos de uvas na produção de 

alimentos para consumo humano é relevante e faz parte de uma área de pesquisa com grande 

potencial, sendo necessárias mais pesquisas, a fim de possibilitar o direcionamento de ações 

para incentivar seu processamento na cadeia produtiva, diminuindo o desperdício de 

alimentos, os impactos ambientais, as perdas econômicas; estimulando, com isso, a produção 

de alimentos mais saudáveis, além de agregar renda aos estabelecimentos produtores e, assim, 

colaborar positivamente para a gestão de resíduos agro-alimentares.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ABE, L. T.; DA MOTA, R.V.; LAJOLO, F.M.; GENOVESE, M.I. Compostos fenólicos e 

capacidade antioxidante de cultivares de uvas Vitis labrusca L. e Vitis vinifera L. Ciênc. 

Tecnol. Aliment, v.27, n.2, p. 394-400, 2007.  

 

AMARIEI, S.; NOROCEL, L.; PĂDUREŢ, S.; GUTT, G. Effect of grape seed flour on the 

quality of summer salami. Journal of Food Processing and Preservation, v.42, n.5, p. 

e13601, 2018.  

 

ANGELO, P.M.; JORGE, N. Compostos fenólicos em alimentos – Uma breve revisão. Rev. 

Inst. Adolfo Lutz, v.66, n.1, p.1-9, 2007.  

 

BARROS, D.; AMARAL, O. B.; IZQUIERDO, I.; GERACITANO, L.; BASSOLS 

RASEIRA, M. D. C.; HENRIQUES, A. T.; RAMIREZ, M. R. Behavioral and genoprotective 

effects of vaccinium berries intake in mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 

v.84, n.2, p. 229-234, 2006.  

 

BENDER, A. B. B; LUVIELMO, M.DE M.; LOUREIRO, B.B.; SPERONI, C.F.; BOLIGON, 

A.A.; SILVA, L.P. DA; PENNA, N.G. Obtenção e caracterização de farinha de casca de uva e 

sua utilização em snack extrusado. Braz. J. Food Technol., 19, 2016a.    

 

BENDER, A. B. B.; SPERONI, S. C.;  SALVADOR, P. R.;  LOUREIRO, B.B.;  LOVATTO, 

N. M.; GOULART, F. R.; LOVATTO, M. T.; MIRANDA, M. Z.; SILVA, L. P.; PENNA, N. 

G. Grape Pomace Skins and the Effects of Its Inclusion in the Technological Properties of 

Muffins. Journal of Culinary Science & Technology, 15, p.143-157, 2016b.  

 

BERES, C.; FREITAS, S.P.; GODOY, R.L. DE O.; OLIVEIRA, D.C.R. DE; DELIZA, R.; 

IACOMINI, M.; MELLINGER-SILVA, C.; CABRAL, L.M.C. Antioxidant dietary fibre from 

grape pomace flour or extract: Does it make any difference on the nutritional and functional 

value? Journal of Functional Foods. 56, p. 276–285, 2019.  



37 

 

 

BEUTINGER, B. A. B.; SPERONI, C. S.; BOLSON MORO, K. I.; PONT MORISSO, F. D.; 

RHEINHEIMER DOS SANTOS, D.; PICOLLI DA SILVA, L.; PENNA, N. G. Effects of 

micronization on dietary fiber composition, physicochemical properties, phenolic compounds, 

and antioxidant capacity of grape pomace and its dietary fiber concentrate. LWT. 108652, 

2020.   

 

BOUŠOVÁ, I.; SKÁLOVÁ, L. Inhibition and induction of glutathione S-transferases by 

flavonoids: possible pharmacological and toxicological consequences. Drug Metabolism 

Reviews, v.44, n.4, p. 267–286, 2012.  

 

BRASIL. Resolução nº 54, de 12 novembro de 2012. Regulamento técnico Mercosul sobre 

informação nutricional complementar. Brasília: DOU de 12/11/2012.  

 

BRASIL. Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005. Regulamento técnico para 

produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Brasília: DOU de 23/09/2005. (2005a). 

 

BRASIL. Resolução RDC nº 269, de 22 de setembro de 2005. Dispõe sobre o regulamento 

técnico sobre a ingestão diária recomendada (IDR) de proteína, vitaminas e minerais. Brasília: 

DOU de 23/09/2005. (2005b). 

 

BRENES, A.; VIVEROS, A.; CHAMORRO, S.; ARIJA, I. Use of polyphenol‐rich grape 

by‐products in monogastric nutrition. A review. Anim Feed Science and Technology. 211, 

p.1–17, 2016.  

 

BRENNAN, C.S. Dietary fibre, glycaemic response, and diabetes. Mol. Nutr. Food Res., 49, 

p. 560 – 570, 2005.  

 

CABRITA, M. J.; RICARDO-DA-SILVA, J.; LAUREANO, O. Os compostos polifenólicos 

das uvas e dos vinhos. In: SEMINÁRIO Internacional de Vitivinicultura, Anais…. Ensenada, 

México, 24 e 25 de set., 2003. 

 

CANTOS, E.; ESPIN J.C.; TOMAS-BARBERAN, F.A. Varietal differences among the 

polyphenol profiles of seven table grape cultivars studied by LC-DAD-MS-MS. J. Agric. 

Food Chem. 50, p.5691–5696, 2002.  

 

CAPPA, C.; LAVELLI, V.; MARIOTTI, M. Fruit candies enriched with grape skin powders: 

Physicochemical properties. LWT – Food Science and Technology, 62, p.569–575, 2015.  

 

CAVALCANTI, F.R.; CASSUBA, K.F.; FIORAVANÇO, J.C. Embrapa Uva e Vinho 

(2019). Circular técnica 146: Produtos com menor teor de cobre para o controle do míldio em 

viticultura. Disponível em: 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/205894/1/Circ-Tec146.pdf. Acesso em: 

12 outubro 2020.  

 

CELESTINO, S. M. C. Princípios de secagem de alimentos. Planaltina, DF: Embrapa 

Cerrados, 2010. Disponível em: 

www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/883845/1/doc276.pdf. Acesso em: 

jul. 2019. 

 



38 

 

CILLI, L. P. ; CONTINI, L. R. F. ; SINNECKER, P. ; LOPES, P. S. ; ANDREO, M. A. ; 

NEIVA, C. R. P. ; NASCIMENTO, M. S.; YOSHIDA, C. M. P. ; VENTURINI, A. C. Effects 

of grape pomace flour on quality parameters of salmon burger. Journal of Food Processing 

and Preservation. e14329, 2019.  

 

DEMIRKOL, M.; TARAKCI, Z. Effect of grape (Vitis labrusca L.) pomace dried by different 

methods on physicochemical, microbiological, and bioactive properties of yoghurt. LWT - 

Food Science and Technology. 97, p.770–777, 2018.  

 

DOMÍNGUEZ-PERLES, R., GUEDES, A., QUEIROZ, M., SILVA, A. M., & BARROS, A. 

I. R. N. A. Oxidative stress prevention and anti-apoptosis activity of grape ( Vitis vinifera L.) 

stems in human keratinocytes. Food Research International, 87, p.92–102, 2016.   

 

FALLER, A. L. K.; FIALHO, E. Disponibilidade de polifenóis em frutas e hortaliças 

consumidas no Brasil. Rev Saúde Pública, v.43,n.2, p.211-218, 2009.  

 

FERREIRA, P. A. A.; SILVA, E. P. DA; ARMAS, R. D. DE; LAZZARETTI, B. P.; MELO, 

G. W. B. DE; ZALAMENA, J.; SOARES, C. R. F. S. Capítulo 7: Estratégias de amenização 

da fitotoxidez de metais pesados em solos de vinhedos. In: MELO, G. W. B. de; 

ZALAMENA, J.; BRUNETTO, G.; CERETTA, C. A. Calagem, adubação e contaminação 

em solos cultivados com videiras. Bento Gonçalves, RS: Embrapa uva e Vinho, p.111-139, 

2016.  

 

GALANAKIS, C. Food waste valorization opportunities for different food industries. The 

Interaction of Food Industry and Environment. p. 341-422, 2020.  

 

GAN, H.; CHARTERS, E.; DRISCOLL, R.; SRZEDNICKI, G. Effects of drying and 

blanching on the retention of bioactive compounds in ginger and turmeric. Horticulturae, 

v.3, n.1, p.13, 2017.  

 

GOULA, A.M.; THYMIATIS, K.; KADERIDES, K. Valorization of grape pomace: Drying 

behavior andultrasound extraction of phenolics. Food and Bioproducts Processing, 100, 

p.132–144, 2016.  

 

GRAÇA, A; CORBET-MILWARD, J; SCHULTZ, H. R.; OZER, C.; FUENTE, M. de la. 

Managing by-products of vitivinicultural origin, 2018. 2017. Disponível em: 

www.oiv.int/public/medias/6267/managing-viticulture-by-products-web.pdf. Acesso em: 20 

abr. 2020. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2019). Indicadores IBGE: 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Estatística da Produção Agrícola. 

Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2415/epag_2019_dez.pdf. Acesso em: 

12 outubro 2020. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão. Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009: análise do consumo alimentar 

pessoal no Brasil / IBGE, 2011. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv50063.pdf. Acesso em: ago. 2019. 

 



39 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ministério da Economia. Pesquisa de 

orçamentos familiares 2017-2018: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil / IBGE, 

2020. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101742.pdf. Acesso 

em: set. 2020. 

 

KARNOPP, A. R. ; FIGUEROA, A. M. ; LOS, P. R. ; TELES, J. C. ; SIMÕES, D. R. S. ; 

BARANA, A. C. ; KUBIAKI, F. T. ; OLIVEIRA, J. G. B.; GRANATO, D. Effects of whole-

wheat flour and bordeaux grape pomace (Vitis labrusca L.) on the sensory, physicochemical 

and functional properties of cookies. Food Science and Technology. 35, p. 750-756, 2015.  

 

KHAN, A.; KHAN, S.; ALAM, M.; KHAN, M.A.; AAMIR, M.; QAMAR, Z.; REHMAN, 

Z.U.; PERVEEN, S. Toxic metal interactions affect the bioaccumulation and dietary intake of 

macro- and micro-nutrients. Chemosphere, 146, p.121-128, 2016.  

 

LARRAURI, J.A.; RUPÉREZ, P.; SAURA-CALIXTO, F. Effect of drying temperature on 

the stability of polyphenols and antioxidant activity of red grape pomace peels. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. 45, p.1390-1393, 1997.  

 

LIN, M. T.; BEAL, M. F. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in 

neurodegenerative diseases. Nature, v.443, n.7113, p.787–795, 2006.  

 

LIU, W.; ZHAO, S.; WANG, J.; SHI, J.; SUN, Y.; WANG, W.; NING, G.; HONG, J.; LIU, 

R. Grape seed proanthocyanidin extract ameliorates inflammation and adiposity by 

modulating gut microbiota in high-fat diet mice. Molecular Nutrition & Food Research. 

V.61, n.9, p.1601082, 2017.  

 

LLUÍS, L.; MUÑOZ, M.; ROSA NOGUÉS, M.; SÁNCHEZ-MARTOS, V.; ROMEU, M.; 

GIRALT, M.; VALLS, J.; SOLÀ, R. Toxicology evaluation of a procyanidin-rich extract 

from grape skins and seeds. Food and Chemical Toxicology, v.49, n.6, p.1450–1454, 2011.  

 

LOPES, L. D. Desenvolvimento e avaliação de subprodutos de uva e sua utilização como 

ingrediente alimentício, 2013, 72 f. (Dissertação Mestrado em Tecnologia de Alimentos) – 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina. 

 

LÓPEZ-OLIVA, M. E.; AGIS-TORRES, A.; GONI, I.; MUNOZ-MARTINEZ, E. Grape 

antioxidant dietary fibre reduced apoptosis and induced a pro-reducing shift in the glutathione 

redox state of the rat proximal colonic mucosa. British Journal of Nutrition.103, p.1110–

1117, 2010.  

 

MAKRIS, D. P., BOSKOU, G., ANDRIKOPOULOS, N. K., & KEFALAS, P. 

Characterisation of certain major polyphenolic antioxidants in grape (Vitis vinifera cv. 

Roditis) stems by liquid chromatography-mass spectrometry. Eur Food Res Technol. 226, p. 

1075–1079, 2008. 

 

MARCHIANI, R.; BERTOLINO, M.; GHIRARDELLO, D.; MCSWEENEY, P.; ZEPPA, G. 

Physicochemical and nutritional qualities of grape pomace powder-fortified semi-hard 

cheeses. Journal of Food Science and Technology. 53, p.1585-1596, 2016.  

 

MARTIN, K. R.; APPEL, C. L. Polyphenols as dietary supplements: a double-edged sword. 

Nutrition and Dietary Supplements. 2, p.1–12, 2010.  



40 

 

 

MASUD, M. H.; ANANNO, A. A.; AHMED, N.; DABNICHKI, P.; SALEHIN, K. N. 

Experimental investigation of a novel waste heat-based food drying system. Journal of Food 

Engineering, 281, 110002, 2020.  

 

MAURER, L. H.; CAZARIN, C. B. B.; QUATRIN, A.; MINUZZI, N. M.; COSTA, E. L.; 

MORARI, J.; VELLOSO, L.A.; LEAL, R.F.;  RODRIGUES, E.; BOCHI, V.C.; JÚNIOR, 

M.R.M.; EMANUELLI, T. Grape peel powder promotes intestinal barrier homeostasis in 

acute TNBS-colitis: A major role for dietary fiber and fiber-bound polyphenols. Food 

Research International. 123, p.425-439, 2019.  

 

MAURER, L.H.; CAZARIN, C.B.B.;  QUATRIN, A.; NICHELLE, S.M.; MINUZZI, N.M.; 

TEIXEIRA, C.F.; CRUZ, I.B.M. DA; JUNIOR, M.R.M.; EMANUELLI, T. Dietary fiber and 

fiber-bound polyphenols of grape peel powder promote GSH recycling and prevent apoptosis 

in the colon of rats with TNBS-induced colitis. Journal of Functional Foods. 64, 103644, 

2020.  

 

MIRANDA, A. M.; STELUTI, J.; FISBERG, R.M.; MARCHIONI, D.M. Dietary intake and 

food contributors of polyphenols in adults and elderly adults of Sao Paulo: a population-based 

study. Br J Nutr, v.115, n.6, p.1061-70, 2016.  

 

MONCALVO, A.; MARINONI, L.; DORDONI, R.; DUSERM GARRIDO, G.; LAVELLI, 

V.; SPIGNO, G. Waste grape skins: evaluation of safety aspects for the production of 

functional powders and extracts for the food sector. Food Additives & Contaminants: Part 

A, v.33, n.7, p.1116–1126, 2016.  

 

MONTEALEGRE, R.R.; PECES, R.R.; VOZMEDIANO, J.L.C.; GASCUEN, J.M.; 

ROMERO, E.G. Phenolic compounds in skins and seeds of ten grape Vitis vinifera varieties 

grown in a warm climate. Journal of Food Composition Analysis. 19, p.687–693, 2006.  

 

MUHLACK, R. A.; POTUMARTHI, R.; JEFFERY, D. W. Sustainable wineries through 

waste valorisation: A review of grape marc utilisation for value-added products. Waste 

Management. 72, p.99–118, 2018.  

 

OIV. International Organisation of Vine and Wine Intergovernmental Organisation. 2019 

Statistical report on world vitiviniculture, 2019. Disponível em: 

www.oiv.int/public/medias/6782/oiv-2019-statistical-report-on-world-vitiviniculture.pdf. 

Acesso em: abr. 2020. 

 

ORTEGA-HERAS, M.; GÓMEZ, I.; PABLOS-ALCALDE, S.; GONZÁLEZ-SANJOSÉ, M. 

L. Application of the Just-About-Right Scales in the Development of New Healthy Whole-

Wheat Muffins by the Addition of a Product Obtained from White and Red Grape Pomace. 

Foods. 8, 419, 2019.  

 

PADOVANI, R.M.; AMAYA-FARFÁN, J.; COLUGNATI, F.A.B.; DOMENE, S.M.A. 

Consumo dietético de referência: aplicabilidade das tabelas em estudos nutricionais. Rev. 

Nutr, v.19, n.6, p.741-760, 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rn/v19n6/09.pdf.  

 



41 

 

PALMA, M. L.; NUNES, M. C.; GAMEIRO, R.; RODRIGUES, M.; GOTHE, S.; 

TAVARES, N.; PEGO, C.; NICOLAI, M.; PEREIRA, P. Preliminary sensory evaluation of 

salty crackers with grape pomace flour. Biomed Biopharm Res. 17, p.1-11, 2020.  

 

PASTRANA-BONILLA, E.; AKOH, C. C.; SELLAPPAN, S.; KREWER, G. Phenolic 

Content and Antioxidant Capacity of Muscadine Grapes. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, v.51, n.18, p.5497–5503, 2003.  

 

PÉREZ-JIMENEZ, J.; SERRANO, J.; TABERNERO, M.; ARRANZ, S.; DIAZ-RUBIO, M. 

E.; GARCIA-DIZ, L.; GOÑI, I.;  SAURA-CALIXTO, F. Effects of grape antioxidant dietary 

fiber in cardiovascular disease risk factors. Nutrition, v.24, n.7–8, p.646–653, 2008.   

 

PHILIPPSEN, D.F. Avaliação do efeito tóxico de cobre oriundo de aplicação de calda 

bordalesa em produção orgânica de laranjas e uvas, 2017, 33 f. (Dissertação Mestrado em 

Ciência e Tecnologia Ambiental) – Universidade Federal da Fronteira Sul, Rio Grande do Sul, 

Erechim.  

 

PISTOL, G.C.; MARIN, D.E.; ROTAR, M.C.; ROPOTA, M.; TARANU, I. Bioactive 

compounds from dietary whole grape seed meal improved colonic inflammation via inhibition 

of MAPKs and NF-kB signaling in pigs with DSS induced colitis. Journal of Functional 

Foods. 66, 103708, 2020.  

 

RABIEI, Z.; NADERI, S.; RAFIEIAN-KOPAEI, M. Study of antidepressant effects of grape 

seed oil in male mice using tail suspension and forced swim tests. Bangladesh J Pharmacol, 

v.12, n.4, p.397, 2017.  

 

RAVINDRAN, R.; JAISWAL, A. K. Exploitation of Food Industry Waste for High-Value 

Products. Trends in Biotechnology, v.34, n.1, p.58–69, 2016.   

 

ROCKENBACH, I.I.; RODRIGUES, E.; GONZAGA, L.V.; CALIARI, V.; GENOVESE, 

M.I.; GONÇALVES, A.E. DE S.S.; FETT, R. Phenolic compounds content and antioxidant 

activity in pomace from selected red grapes (Vitis vinifera L. and Vitis labrusca L.) widely 

produced in Brazil. Food Chemistry, v.127, n.1, p.174-179, 2011.  

 

SAIFULLAH, M.; MCCULLUM, R.; MCCLUSKEY, A.; VUONG, Q. Effects of different 

drying methods on extractable phenolic compounds and antioxidant properties from lemon 

myrtle dried leaves. Heliyon, v.5, n.12, p.e03044, 2019.  

 

SALAH, K.; OLKHOVATOV, E. A.; AÏDER, M. Effect of canola proteins on rice flour 

bread and mathematical modelling of the baking process. J Food Sci Technol. 56, p.3744–

3753, 2019.  

 

SÁNCHEZ-ALONSO, I.; JIMÉNEZ-ESCRIG, A.; SAURA-CALIXTO, F.; ORDERÍAS, A. 

Effect of grape antioxidant dietary fibre on the prevention of lipid oxidation in miced fish: 

Evaluation by different methodologies. J. Agric. Food Chemistry. 101, p.372–378, 2007.  

 

SANT’ANNA, V. Concentração de suco de uva por osmose direta e estudo tecnológico 

para o aproveitamento do bagaço, 2013, 177 f. (Tese Doutorado em Engenharia Química) 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.   

 



42 

 

SANT'ANNA, V.; BRANDELLI, A.; MARCZAK, L.D.F.; TESSARO, I.C. Kinetic modeling 

of total polyphenol extraction from grape marc and characterization of the extracts. 

Separation and Purification Technology. 100, p. 82-87, 2012.  

 

SAURA-CALIXTO, F. Antioxidant dietary fiber product: a new concept and a potencial food 

ingredient. J. Agric. Food Chem. 46, p. 4603-4606, 1998.  

 

SKIBOLA, C. F.; SMITH, M. T. Potential health impacts of excessive flavonoid intake. Free 

Radical Biology and Medicine, v.29, n.3-4, p. 375–383, 2000.  

 

ŠPORIN, M.; AVBELJ, M.; KOVAČ, B.; MOŽINA, S. S. Quality characteristics of wheat 

flour dough and bread containing grape pomace flour. Food Science and Technology 

International, 24, 2017, p.251-263.  

 

SUTCLIFFE, T.C.; WINTER, A.N.; PUNESSEN, N.C.; LINSEMAN, D.A. Procyanidin B2 

Protects Neurons from Oxidative, Nitrosative, and Excitotoxic Stress. Antioxidants, v.6, n.4, 

p. 77, 2017. 

 

TAVARES, I. M. de C.; CASTILHOS, M. B. M. de; MAURO, M. A.;  RAMOS, A. M.; 

SOUZA, R. T. de; GÓMEZ-ALONSO, S.;  GOMES, E.; DA-SILVA, R.; HERMOSÍN-

GUTIÉRREZ, I.; LAGO-VANZELA, E. S. BRS Violeta (BRS Rúbea×IAC 1398-21) grape 

juice powder produced by foam mat drying. Part I: Effect of drying temperature on phenolic 

compounds and antioxidant activity. Food Chemistry, 298, p.124971, 2019.  

 

TOLVE, R ; PASINI, G.; VIGNALE, F.; FAVATI, F.; SIMONATO, B. Effect of Grape 

Pomace Addition on the Technological, Sensory, and Nutritional Properties of Durum Wheat 

Pasta. Foods, 9, p.354, 2020.  

 

TORRES, C. de; SCHUMACHER, R.; ALAÑÓN, M. E.; PÉREZ-COELLO, M. S.; DÍAZ-

MAROTO, M. C. Freeze-dried grape skins by-products to enhance the quality of white wines 

from neutral grape varieties. Food Research International, 69, p. 97–105, 2015.  

 

UNUSAN, N. Proanthocyanidins in grape seeds: An updated review of their health benefits 

and petencial uses inthe food industry. Journal of Functional Foods, 67, p.103861, 2020.  

 

URQUIAGA, I.; D'ACUNA, S.; PEREZ, D.; DICENTA, S.; ECHEVERRIA, G.; RIGOTTI, 

A.; LEIGHTON, F. Wine grape pomace flour improves blood pressure, fasting glucose and 

protein damage in humans: A randomized controlled trial. Biological Research, v.48, n.1, 

p.49, 2015.  

 

URQUIAGA. I.; TRONCOSO, D.; MACKENNA, M. J.; URZÚA, C.; PÉREZ, D.; 

DICENTA, S.; CERDA, P. M.; AMIGO, L.; CARREÑO, J. C.; ECHEVERRÍA, G.; 

RIGOTTI, A. The Consumption of Beef Burgers Prepared with Wine Grape Pomace Flour 

Improves Fasting Glucose, Plasma Antioxidant Levels, and Oxidative Damage Markers in 

Humans: A Controlled Trial. Nutrients. 10, p.1388, 2018.  

 

VASHISHT, T.; SINGH, R. K.; PEGG, R. B. Effects of drying on the phenolics content and 

antioxidant activity of muscadine pomace. LWT – Food Science and Technology, 44, p. 

1649-1657, 2011.  

 



43 

 

WREN, A. F.; CLEARY, M.; FRANTZ, C.; MELTON, S.; NORRIS, L. 90-Day Oral 

Toxicity Study of a Grape Seed Extract (IH636) in Rats. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, v.50, n.7, p. 2180-2192, 2002.  

 

XIA, E.-Q.; DENG, G.-F.; GUO, Y.-J.; LI, H.-B. Biological Activities of Polyphenols from 

Grapes. International Journal of Molecular Sciences, v.11, n.2, p. 622-646, 2010.  

 

YU, J.; AHMEDNA, M. Functional components of grape pomace: their composition, 

biological properties and potential applications. International Journal of Food Science & 

Technology, v.48, n.2, p. 221–237, 2012.  

 

ZHU, F.; DU, B.; ZHENG, L.; LI, J. Advance on the bioactivity and potential applications of 

dietary fibre from grape pomace. Food Chemistry, 186, p. 207–212, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

3 ANÁLISE MULTIVARIADA DO EFEITO DE DIFERENTES PROCESSOS DE 

SECAGEM DE BAGAÇO DE UVAS DE VINHO SOBRE COMPOSTOS 

BIOATIVOS E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS. 

 

Neste capítulo será apresentada a avaliação do efeito da secagem em estufa, nas 

temperaturas de 60 °C, 70 °C e 80 ºC, e em liofilizador nos compostos bioativos (polifenóis e 

compostos com atividade antioxidante) e nas propriedades físico-químicas (cor, capacidade de 

absorção de água, capacidade de absorção de óleo e pH) do bagaço de uvas, usando análise de 

componentes principais (PCA) e análise de agrupamentos (Cluster).  

 

Artigo: Análise multivariada do efeito de diferentes processos de secagem de bagaço de uvas 

de vinho sobre compostos bioativos e propriedades físico-químicas. 
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Resumo: Os subprodutos da uva são potenciais ingredientes funcionais nas indústrias de 

alimentos. A secagem por ar quente é uma técnica mundial usada para melhorar a estabilidade 

dos alimentos, mas a avaliação do efeito de altas temperaturas nas características físico-

químicas e bioativas dos alimentos é um grande desafio, uma vez que são matrizes complexas 

e as alterações podem ocorrer através de uma rede de reações. Assim, o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar o efeito da secagem em estufa, nas temperaturas de 60 °C, 70 °C e 80 ºC, 

e em liofilizador nos compostos bioativos (polifenóis e compostos com capacidade 

antioxidante) e nas propriedades físico-químicas (cor, capacidade de absorção de água, 

capacidade de absorção de óleo e pH) do bagaço de uvas, usando análise de componentes 

principais (PCA) e análise de agrupamentos (Cluster). A análise de dados mostrou que o 

bagaço de uvas liofilizado apresentou características diferentes das amostras secas em estufa. 

Entre as amostras secas na faixa de 60 °C, 70 °C e 80 ºC, os pós obtidos apresentaram 

características semelhantes, representando um único grupo. Assim, por meio da PCA e do 

cluster foi possível comparar o efeito dos processos de secagem nas características do 

subproduto de uvas de vinho, analisando simultaneamente todo um conjunto complexo de 

características do sistema. 

  

Palavras-chave: resíduos de uvas; valorização de resíduos; secagem; Análise do Componente 

Principal; polifenóis. 

 

Abstract: Grape by-products are potential functional ingredients in the food industries. Hot 

air drying is a worldwide technique used to improve food stability, but assessing the effect of 
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high temperatures on the physicochemical and bioactive characteristics of foods is a big 

challenge since they are complex matrices, and changes can occur through a network of 

reactions. Thus, this study aims to evaluate the effect of drying grape pomace in an oven, at 

temperatures of 60 °C, 70 °C and 80 ºC; in a lyophilizer on bioactive compounds 

(polyphenols and compounds with antioxidant activity); the physical-chemical properties 

(color, the absorption capacity of water, oil absorption capacity and pH), using principal 

component analysis (PCA) and cluster analysis (Cluster). The data analysis showed that the 

lyophilized grape pomace had different characteristics from the kiln-dried samples. Among 

the dry samples in the range of 60 °C, 70 °C and 80 ºC, the powders obtained showed similar 

characteristics, representing a single group. Thus, through the PCA and the cluster, it was 

possible to compare the effect of drying processes on the aspects of the wine grape pomace 

while simultaneously analyzing a complex set of system characteristics. 

 

Keywords: grape residues; recovery of waste; drying; Principal Component Analysis; 

polyphenols. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

As indústrias de processamento de uvas geram grandes quantidades de resíduos 

sólidos orgânicos, cuja gestão é um grande desafio. Em 2018, a produção mundial de uvas foi 

de 77,8 mi. de t., sendo 57% destinada à produção de vinho, 36% uvas de mesa e 7% uvas 

secas (OIV, 2019). O principal subproduto sólido gerado no processamento das uvas é o 

bagaço de uva que é composto principalmente por cascas, caules, sementes e umidade e 

representa aproximadamente 10 a 30% da matéria-prima inicial (MUHLACK; 

POTUMARTHI; JEFFERY, 2018).  Atualmente esse material remanescente é utilizado para 

alimentação animal, fertilizantes ou descartado sem tratamento, embora vários estudos 

demonstrem que tal produto apresenta grande potencial como ingrediente funcional para a 

dieta humana ou como fonte de compostos interessantes em aplicações farmacêuticas (MELO 

et al., 2011).  

Entre os principais obstáculos ao uso industrial e à valorização de resíduos sólidos do 

beneficiamento de frutas estão: em muitas cadeias produtivas os resíduos são gerados 

sazonalmente e em grandes quantidades; o alto teor de umidade e atividade de água e aumento 

no custo de processamento (GALANAKIS et al., 2016). 

Devido às características de perecibilidade do subproduto de uvas, a secagem é um 

processo importante para tornar viável o aproveitamento deste material, diminuindo o volume 

do resíduo, facilitando e reduzindo o custo com transporte, favorecendo extrações de 

substâncias de interesse e permitindo o armazenamento e comercialização a médio e longo 

prazo (TORRES et al., 2015; GOULA, THYMIATIS, KADERIDES, 2016). Alimentos 

sólidos são geralmente secos por liofilização ou secagem convencional por ar quente. O 
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tratamento no forno é o método industrial mais amplamente usado para secagem de alimentos, 

devido ao maior desempenho e menores custos do equipamento (VASHISHT; SINGH; 

PEGG, 2011), sendo uma operação muito menos dispendiosa do que a liofilização 

(DEMIRKOL; TARAKCI, 2018). Entretanto, o uso de calor nesse processo pode afetar 

negativamente o teor de compostos bioativos dos alimentos secos, embora existam algumas 

informações conflitantes na literatura. 

Larrauri; Rupérez; Saura-Calixto (1997) verificaram que a secagem do bagaço a 60 ºC 

não afetou significativamente o conteúdo de compostos fenólicos totais, taninos condensados 

e compostos com atividade antioxidante em relação às amostras liofilizadas. No entanto, esses 

componentes foram altamente degradados quando o resíduo foi seco a 100 ou 140 °C em 

comparação com a amostra padrão. Por outro lado, compostos voláteis e antocianinas do 

bagaço de uvas foram altamente impactados, enquanto o teor de flavonol foi levemente 

afetado quando o resíduo da uva foi seco a 60 ºC comparado ao liofilizado (TORRES et al., 

2010). Hii et al. (2009) observaram que os polifenóis totais do cacau, epicatequina e catequina 

não foram afetados pela desidratação das amostras por liofilização ou secagem em estufa a 

temperaturas de até 70 ºC. 

A avaliação do impacto de diferentes tratamentos de processamento em várias 

características de matrizes alimentares complexas pode ser realizada por meio da análise 

multivariada, que identifica interfaces semelhantes dos dados experimentais, na qual muitas 

características são reduzidas a menos variáveis, facilitando sua interpretação, como a Análise 

de Componentes Principais (PCA). A análise de agrupamentos (cluster), por outro lado, 

categoriza uma ampla gama de variáveis independentes em agrupamentos com características 

homogêneas em determinados critérios. Pode, com isso, ser considerada uma ferramenta 

complementar à PCA, pois permite uma melhor visualização dos dados multidimensionais 

(SONESON, 2006 apud SIOW et al., 2018). 

A análise multivariada é particularmente adequada para resolver problemas analíticos 

na indústria de alimentos, quando estão envolvidos os efeitos das variáveis de processamento 

em um produto complexo ou quando há suspeita de adulteração (PAN et al., 2002). Assim, o 

objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da secagem em estufa, na faixa de 

temperatura de 60 °C, 70 °C e 80 ºC, e em liofilizador sobre polifenóis totais, ácidos 

fenólicos, flavonóis, antocianinas monoméricas, compostos com capacidade antioxidante, cor, 

capacidade de absorção de água, capacidade de absorção de óleo e pH do bagaço de uvas de 

vinho, utilizando análise estatística de PCA e cluster. 
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3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.2.1 Material vegetal 

 

O resíduo de uva composto por cascas e sementes foi obtido do processo de 

elaboração de vinho tinto para o qual foram utilizadas enzimas e o mosto permaneceu em 

contato com a parte sólida da uva por um período de cinco a sete dias, antes da descuba e 

prensagem da Vitis vinifera cv. “Cabernet Sauvignon” (Vinícola Aurora, Bento Gonçalves, 

RS, Brasil) em 2019. O resíduo foi bem homogeneizado, acondicionado em sacos plásticos 

com aproximadamente 200g do subproduto e mantidos fracionados a -18 ºC. As amostras 

foram descongeladas durante a noite a 4 ºC, antes das análises de secagem. 

 

3.2.2 Procedimento de secagem 

 

Os experimentos de secagem foram realizados em um secador de ar estático (Solab, 

SL 100, Brasil). Uma balança digital (Marte, AD2000, Brasil), com precisão de 0,01g foi 

utilizada para as pesagens das amostras. A temperatura de secagem foi o parâmetro 

controlado (60 °C, 70 °C e 80 ºC). A amostra foi espalhada em bandeja de metal de 12,5 cm 

de largura, 19,7 cm de comprimento e 1 cm de altura, em uma única camada de, em média, 

63g de bagaço de uva e colocada no secador. As perdas de umidade foram registradas a cada 

30 minutos, até peso constante. A liofilização foi realizada em um equipamento modelo 

Liotop L101 (São Paulo, Brasil), sendo essa amostra controle submetida à temperatura, tempo 

e pressão de cerca de -55 °C, 100 horas e 200 µmHg, respectivamente. Após seco e resfriado, 

o resíduo foi macerado em cadinhos e pistilos de porcelanas, obtendo-se a farinha. 

 

3.2.3 Conteúdo de umidade e atividade de água 

 

O teor de umidade das amostras, antes e após o experimento de secagem, foi 

determinado pelo método padrão de determinação do teor de umidade (IAL, 2008). A 

atividade de água (Aw) foi medida no aparelho Novasina-LabSwift-aw (Suíça). 

 

3.2.4 Análises de polifenóis e capacidade antioxidante 
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A extração de polifenóis das amostras foi realizada como sugerido por Larrauri; 

Rupérez; Saura-Calixto (1997). Resumidamente, 3g de resíduo foram mantidos em 40 mL de 

metanol (Neon, Brasil) a 50% (v / v) por 60 min. no escuro, em temperatura ambiente e em 

seguida foi realizada a filtragem com papel Whatman nº 1. Aos resíduos da primeira etapa da 

extração foram adicionados 40 mL de solução de acetona (Dinâmica, Brasil) a 70% (v / v), 

permanecendo no escuro por mais 60 min., em temperatura ambiente, sendo posteriormente 

filtrados em papel Whatman nº 1 e misturados aos extratos obtidos com metanol 50%. 

 O conteúdo polifenólico total (CPT) (SINGLETON; ROSSI, 1965) foi medido pela 

reação da amostra com o reagente Folin-Ciocalteau (Êxodo Científica, Brasil) e a solução de 

carbonato de sódio saturada a 20% (Neon, Brasil) e a absorbância da reação medida em 765 

nm por UV-VIS espectrofotômetro (Kasuaki, IL-226, Brasil). Os resultados foram expressos 

em mg de ácido gálico equivalente por 100g
-1

 de base seca (mg GAE 100g
-1

 bs).  

O método de diferença de pH foi utilizado para medir antocianinas monoméricas 

(AM) (GIUSTI; WROLSTAD, 2001). Os extratos das amostras foram diluídos em tampão 

cloreto de potássio pH 1,0 e tampão acetato de sódio pH 4,5 e a absorbância das reações 

medidas em 520 e 700 nm. Os resultados foram expressos em cianidina 3-glicosídeo por 

100g
-1

 de base seca (mg C3G 100g
-1

 bs).  

Os flavonóis totais (FT) e os ácidos fenólicos (AF) foram determinados seguindo o 

procedimento descrito por Mazza et al. (1999). Resumidamente, soluções de ácido clorídrico 

(Anidrol, Brasil) a 0,1% em etanol 95% (v/v) e de ácido clorídrico a 2% (v/v) foram 

adicionadas aos extratos e a absorbância a 360 e 320 nm foi medida para FT e AF, e os 

resultados foram expressos em mg de quercetina equivalente e mg de ácido caféico 

equivalente por 100g
-1

 de base seca para FT e AF, respectivamente.  

A análise da capacidade antioxidante foi realizada pela determinação do ácido 2,2-

azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico) (ABTS) (Sigma-Aldrich, USA) (RE et al., 1999) 

e do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) (Sigma-Aldrich, USA) (BRAND-

WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995). Em resumo, a análise ABTS foi realizada pela 

reação da solução-mãe ABTS e o extrato de resíduo seco. A absorbância da solução da 

mistura (734 nm) foi obtida após 6 min. A capacidade antioxidante do DPPH foi avaliada pela 

reação da solução alcoólica de 60 μmol L
-1

 DPPH com os extratos e a medida da absorbância 

(517 nm) após 45 min. O Trolox (Sigma-Aldrich, USA) foi utilizado como composto 

antioxidante padrão para ambos os testes e os resultados foram expressos em mmol de 

equivalente Trolox por 100g
-1

 de base seca (mmol TE 100g
-1

 bs). 
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3.2.5 pH 

 

Para a determinação do pH das amostras, 1g do resíduo foi diluído em 10 mL de água 

destilada, fervida e resfriada; após 1 h no escuro, o material foi centrifugado (ITR, 8BT, 

Brasil). O sistema foi filtrado no papel Whatman nº 1 e o extrato aquoso foi submetido à 

análise de pH (PHOX, P1000, Brasil) (IAL, 2008). 

 

3.2.6 Capacidade de absorção de água e óleo 

 

A capacidade de absorção de água e óleo foi determinada de acordo com Rosell; 

Santos; Collar (2009), com poucas modificações. Resumidamente, 0,5g (± 0,1 mg) de pó de 

resíduo seco foram suspensos em 10 mL de água destilada ou óleo de soja comercial e 

deixados a hidratar durante a noite. O sistema foi centrifugado e o sobrenadante, pesado. A 

capacidade de absorção dos líquidos foi calculada pela diferença de líquido adicionado e não 

absorvido. A umidade foi descontada e os resultados expressos em gramas de água ou óleo 

absorvidos por grama de amostra seca. 

 

3.2.7 Cor 

 

Os parâmetros CIELAB foram determinados usando iluminação difusa D-65 de um 

colorímetro, Minolta Chroma CR-400. O instrumento foi calibrado com uma placa branca, 

padrão. Os parâmetros medidos foram L* (luminosidade), a* (vermelhidão) e b* (amarelo) 

(WEATHERALL; COOMBS, 1992). 

 

3.2.8 Análises estatísticas 

 

Os experimentos foram conduzidos em duplicatas ou triplicatas e as médias de dois 

testes independentes foram calculadas. Os valores obtidos foram comparados por meio do 

teste de Tukey no Microsoft Excel 2000, e as diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas, quando p < 0,05. As plotagens gráficas foram realizadas no Microsoft Excel 

2000. 

Métodos de ordenação (PCA) e cluster (método de Ward) foram usados a fim de 

fornecer uma análise sistemática dos resultados, por meio de observações simultâneas. A 

ordenação foi usada para reduzir a complexidade dos dados e o cluster para obter grupos em 



50 

 

conjuntos de dados (LEGENDRE; LEGENDRE, 2012). Inicialmente, com o conjunto de 

dados, uma matriz de correlação foi obtida e as variáveis correlacionadas foram excluídas da 

análise. Tanto a ordenação quanto o cluster foram obtidos por meio de distância euclidiana. 

Foram analisados os polifenóis, capacidade antioxidante e dados físico-químicos juntos. 

Avaliou-se a nitidez dos grupos obtidos na análise de cluster por bootstrap, conforme Pillar 

(1999). As análises de PCA e cluster foram realizadas usando o software R v. 3.6 (R Core 

Team 2019) e a nitidez de grupos no software MULTIV (PILLAR, 2020). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Curva de secagem, umidade e atividade de água  

 

Na Figura 3.1 é possível observar que o tempo de secagem do bagaço de uva para 

alcançar peso constante foi, aproximadamente, 420, 330 e 330 minutos sob as temperaturas de 

60, 70 e 80 °C, respectivamente, verificando-se que o aumento de temperatura acarretou a 

redução do tempo de secagem. 

 
Figura 3.1- Perda de umidade ao longo do tempo durante a secagem do bagaço de uva a 60 ºC (o), 70 ºC (□) e 

80°C (x). 

 

Legenda: Valores médios de duplicatas de dois experimentos independentes com erros padrão menores que 10%. 

Os experimentos foram conduzidos em duplicatas e as médias de dois testes independentes foram calculadas. 

Fonte: Autores (2021) 

 

A umidade inicial do bagaço de uva ficou em torno de 64% e o teor médio de umidade 

das farinhas obtidas foi de 8,16%; 7,52%; 7,13% e 9,21% para as temperaturas de secagem de 
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60, 70, 80 °C e para as amostras liofilizadas, respectivamente, não havendo diferença 

significativa (p > 0,05) entre elas. Os valores observados estão dentro dos padrões exigidos 

pela RDC n° 263 de 2005, que estabelece um teor máximo de umidade de 15% para farinhas 

(BRASIL, 2005). Resultados semelhantes foram observados em outros estudos, como em 

Torres et al. (2010), Bender et al. (2016) e Bennemann et al. (2018). 

A umidade representa o conteúdo de água total do alimento. É um dos parâmetros da 

avaliação de estabilidade de um produto (ORIQUI et al., 2013), podendo afetar sua 

estocagem, embalagem e processamento. Em alimentos secos, como a farinha, a umidade 

deve apresentar valores baixos, visto que eles, normalmente, são armazenados à temperatura 

ambiente, condição que favorece a ocorrência de muitas reações químicas e biológicas. 

Os valores de atividade de água nos alimentos variam de 0 a 1, considerando que Aw 

da água é 1 e que os micro-organismos não se multiplicam em água pura, o limite máximo 

para o crescimento microbiano é menor que 1,00. Os alimentos com teor de atividade de água 

inferior a 0,6 são microbiologicamente estáveis e a partir de 0,61 inicia a proliferação de 

micro-organismos específicos (FRANCO; LANDGRAF, 2003).  

A atividade de água média do bagaço de uva in natura apresentou valor igual a 0,941, 

o que demonstra a sua suscetibilidade à deterioração e consequentemente menor vida de 

prateleira. Com a secagem a 60, 70, 80° C e liofilização do bagaço a atividade de água média 

reduziu para 0,507; 0,480; 0,518; 0,605, respectivamente, sem diferença estatística 

significativa (p > 0,05). 

 

3.3.2 Quantificação de compostos fenólicos e capacidade antioxidante 

 

O conteúdo fenólico total, flavonóis totais, ácidos fenólicos, antocianinas 

monoméricas e capacidade antioxidante dos resíduos secos e in natura são apresentados na 

Tabela 3.1. 

Para a quantificação do conteúdo fenólico total, foi empregada uma curva padrão, 

utilizando ácido gálico diluído em água nas seguintes concentrações: 1000, 900, 800, 700, 

600, 500, 300 mg/L. Foi calculado um coeficiente de correlação (r²), resultando em r² = 

0,9902. Para as curvas padrão dos flavonóis totais e ácidos fenólicos, utilizou-se a quercetina 

em água nas concentrações 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 e 200 mg/L  para flavonóis totais e 

ácido caféico em água nas mesmas concentrações para ácidos fenólicos. Foram calculados 

seus coeficientes de correlação (r²), resultando: r²= 0,9976 (flavonóis totais) e r²= 0,9936 

(ácidos fenólicos). 
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Tabela 3.1 - Efeito do processo de secagem em estufa (60 °C, 70 °C, 80 °C) e em liofilizador na concentração de 

polifenólicos e na capacidade antioxidante do bagaço de uva de vinho. 

 CFT (mg 

GAE 100g
-1 

bs) 

FT (mg QE 

100g
-1

 bs) 

AF (mg 

CAE 100g
-1

 

bs) 

AM (mg 

C3G 100g
-1

 

bs) 

ABTS (mmol 

TE 100g
-1

 bs) 

DPPH (mmol 

TE 100g
-1 

bs) 

60ºC 
2985,797±250,

196 
b,c 

388,177±19,

150
a 

216,897±12,

529
a 

663,413±14,

966
a 

5953,589±145

,136
b 

4845,560±22,

365
b 

70ºC 
2376,925±305,

393
b 

393,897±103

,860
a 

222,249±58,

480
a 

697,948±40,

754
a 

5921,707±224

,515
b 

4851,399±45,

874
b 

80ºC 
2379,332±538,

456
b 

263,353±1,6

36
a 

152,778±6,2

82
ab 

602,320±25,

484
a 

5982,181±47,

506
b 

4825,046±32,

500
b 

Liofilização 
3925,797±624,

208
a 

444,151±149

,162
a 

235,969±68,

247
a 

742,420±149

,167
a 

6279,329±10,

808
b 

5026,088±50,

076
b 

In natura 
3797,382±175,

408
a,c 

438,806±95,

495
a 

78,466±16,7

53
b 

840,334±9,5

91
a 

15880,557±65

,889
a 

10230,105±24

5,734
a 

Legenda: a,b,c Letras diferentes sobrescritas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas (p < 0,05). Médias 

± desvio padrão. Conteúdo fenólico total (CFT), flavonóis totais (FT), ácidos fenólicos (AF), antocianinas 

monoméricas (AM) e capacidade antioxidante (ABTS e DPPH) das amostras in natura e dos resíduos secos em 

estufa e em liofilizador. mg GAE 100g
-1

bs (mg de ácido gálico equivalente / 100g de base seca); mg QE 100g
-1

 

bs (mg quercetina equivalente por 100g de base seca); mg CAE 100g
-1

 bs (mg de ácido caféico equivalente por 

100g de base seca); mg C3G 100g
-1

 bs (mg de cianidina 3-glicosídeo por 100 gramas de base seca); mmol TE 

100g
-1

 bs (mmol equivalente Trolox por 100g de base seca). Os experimentos foram conduzidos em triplicatas e 

as médias de dois testes independentes foram calculadas. 

Fonte: Autores (2021) 

 

As amostras liofilizadas apresentaram maior concentração (p < 0,05) de polifenóis 

totais em relação àquelas submetidas a procedimentos de secagem em estufa. Os processos de 

desidratação de alimentos que não empregam o calor como mecanismo de remoção de água, 

como a liofilização, são eficientes na conservação dos compostos bioativos de alimentos 

(TORRES et al., 2015; LOPEZ et al., 2017; BENNEMANN et al., 2018). Quando os 

processos de secagem foram conduzidos dentro da faixa de temperaturas de 60 a 80ºC, a 

concentração de polifenóis não foi afetada (p > 0,05). No estudo de Demirkol e Tarakci 

(2018), amostras de bagaço de uva foram liofilizadas e secas em estufa a 40, 60, 80 e 100 °C e 

os resultados revelaram que o método de liofilização foi mais eficaz na proteção da 

bioatividade de compostos fenólicos, seguida da secagem em estufa a 80 °C. 

Por outro lado, os flavonóis totais, ácidos fenólicos, antocianinas monoméricas e 

compostos com capacidade de eliminar os radicais DPPH e ABTS não foram afetados (p > 

0,05) pela utilização das temperaturas a 60 °C, 70 °C e 80 °C nos procedimentos de secagem 

em estufa, em comparação à técnica de liofilização. Bennemann et al. (2018), quando 

compararam amostras secas em estufa a 45°C com amostras liofilizadas de farinha de bagaço 

de uva, observaram maiores teores médios de epicatequina, catequina, quercetina nas 

amostras liofilizadas, enquanto os teores dos ácidos gálico, caféico e ferrúlico não foram 

influenciados pelo método de secagem. Isso deve estar relacionado à termolabilidade e 

volatilidade de cada composto fenólico (BENNEMANN et al., 2018). As mudanças na 
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concentração volátil do subproduto durante o processo de secagem dependem de diferentes 

fatores, como o método de secagem, características biológicas das plantas e sua composição 

volátil (TORRES et al., 2015).   

Em algumas faixas de temperatura, seu aumento pode não ser suficientemente alto 

para degradar os fenólicos e/ou a exposição pode ser apenas por um curto período, 

preservando os compostos fenólicos durante a secagem (MICHALCZYK, MACURA, 

MATUSZAK, 2009; VASHISHT, SINGH, PEGG, 2011). De fato, os fenólicos estão 

principalmente na forma de glicosídeos localizados nas células vegetais, fornecendo um efeito 

protetor ao composto alvo (VEGA-GÁLVEZ et al., 2012). 

Erbay e Icier (2009) verificaram que a faixa de temperatura de 55 a 60 ºC combinada 

com a faixa de velocidade moderada em um curto tempo de processo minimizou a degradação 

total do polifenol (perda mínima de cerca de 9%), enquanto a capacidade antioxidante foi 

preservada na faixa de temperatura de cerca de 40 a 50ºC (perda mínima de cerca de 42%) em 

folhas de oliveira secas. Considerando a eficiência energética, os autores otimizaram a 

secagem das folhas a 51,16 ºC com velocidade do ar de 1,01 m s
-1

, mantendo 89% do total de 

polifenóis e 58% da atividade antioxidante.  

Por outro lado, Hii et al. (2009) observaram que amostras secas de cacau desidratadas 

na faixa de temperatura de 60 a 70ºC não apresentaram diferenças significativas na 

concentração total de polifenóis, epicatequinas e catequinas quando comparadas à matriz 

liofilizada, o que mostra que é possível processar o material da planta com um mínimo de 

degradação de alguns compostos e maior eficiência no tempo.  

É importante ressaltar que o perfil de atividade antioxidante também pode estar 

associado à geração de diferentes compostos durante a exposição ao calor. Isso inclui 

produtos da reação Maillard (reação entre açúcares redutores e grupos amino em alimentos 

submetidos ao processamento térmico), que apresenta propriedades de alta eliminação de 

radicais livres (RUFIÁN-HENARES; MORALES, 2007) e/ou modificação da estrutura 

molecular de fenólicos naturalmente apresentados em frutas, resultando em um amplo grau de 

atividade antioxidante (NICOLI; ANESE; PARPINEL, 1999). 

 

3.3.3 pH, capacidade de absorção de água e óleo 

 

O valor médio do pH e a capacidade de absorção de água e óleo das amostras secas do 

resíduo da uva constam na Figura 3.2. O pH do pó da uva ficou abaixo de 4,0, o que é 

semelhante ao encontrado em outras farinhas de frutas, como a acerola (REIS et al., 2017) e 
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uva (SANT'ANNA et al., 2013; DEMIRKOL, TARAKCI, 2018). O pH ácido no material 

seco pode ter uma grande influência na estabilidade e cor das antocianinas, uma vez que são 

mais estáveis em soluções ácidas do que em soluções neutras e alcalinas (GIUSTI; 

WROLSTAD, 2001). Os resultados mostraram que a secagem em estufa a 60 °C, 70 °C e 80 

°C e a liofilização não afetaram o pH do pó (p > 0,05) (Figura 3.2). Resultados semelhantes 

foram descritos no estudo de LOPEZ et al. (2017) no qual os valores de pH das farinhas de 

resíduo de uvas, provenientes da secagem em estufa a 60 °C variaram de 3,30 a 3,50, 

enquanto as farinhas obtidas pela secagem dos resíduos por liofilização apresentaram valores 

que variaram de 3,82 a 3,90.  

 

Figura 3.2 - Efeitos dos procedimentos de secagem em estufa e em liofilizador na capacidade de absorção de 

água (barra preta), pH (barra branca) e capacidade de absorção de óleo (barra cinza). 

 

Legenda: Os experimentos foram conduzidos em duplicatas e as médias de dois testes independentes foram 

calculadas. 

Fonte: Autores (2021) 

 

As amostras liofilizadas apresentaram maior capacidade (p < 0,05) de absorver água 

do que as tratadas em equipamentos de forno. Ao usar o método de secagem em forno, nas 

temperaturas de 60 °C, 70 °C e 80 °C, o aumento da temperatura de processamento não 

implicou alterações na capacidade de absorção de água no pó (p > 0,05). A capacidade de 

absorção de água depende da forma do processamento da fibra, além de sua estrutura físico-

química (COLLAR; SANTOS; ROSELL, 2007; ROSELL, SANTOS, COLLAR, 2009). O 

processo de secagem altera as propriedades físicas da matriz da fibra, rompendo os poros e 

aumentando a densidade, o que consequentemente altera as propriedades de hidratação 
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(SANTANA; OLIVEIRA, 2005). Segundo Silva-Sánchez et al. (2004), uma maior 

capacidade de absorção de água é mais apropriada para formulações de produtos de 

panificação, pois permite maior incorporação de água na massa e aumenta o rendimento dos 

produtos finais. 

Na capacidade de absorção de óleo, foi observada a diferença estatística (p < 0,05) 

entre as amostras liofilizadas e as amostras secas em estufa a 80 °C. O procedimento de 

secagem a 60 ºC e 70 ºC não implicou alterações significativas (p > 0,05) na característica da 

farinha de bagaço de uvas em comparação ao tratamento com liofilização. As amostras 

tratadas a 80 °C apresentaram os menores valores (p < 0,05). Os valores de absorção de óleo 

do pó de bagaço de uva neste estudo apresentaram resultados semelhantes aos encontrados 

por Goldmeyer et al. (2014) nas farinhas de mirtilo. A capacidade de absorção de óleo em 

produtos alimentícios é uma importante característica porque melhora a sensação do produto 

na boca por conferir propriedades adequadas de consistência, viscosidade e adesão em 

formulações alimentares (RODRIGUEZ-AMBRIZ et al., 2005; SANTANA, OLIVEIRA 

FILHO, EGEA, 2017). 

 

3.3.4 Análise de cor 

 

Os resultados da análise de cores, de acordo com a metodologia CIELab, estão na 

Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Parâmetros CIELab para procedimentos de secagem em estufa (60 °C, 70 °C, 80 °C) e em 

liofilizador de bagaço de uvas de vinho. 

Condições de secagem L* a* b* 

60ºC 19,48±0,66
b
 8,47±1,33

b
 4,02±0,15

 a
 

70ºC 17,99±0,23
b
 8,32±0,30

b
 4,09±0,27

a
 

80ºC 17,57±2,48
b
 8,26±0,16

b
 4,33±0,52

a
 

Liofilização 26,00±0,42
a
 16,29±1,55

a
 3,06±0,38

a
 

Legenda: a,b Letras diferentes sobrescritas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas (p < 0,05). Médias ± 

desvio padrão. Os experimentos foram conduzidos em duplicatas e as médias de dois testes independentes foram 

calculadas.   

Fonte: Autores (2021) 

 

De acordo com o espaço de cores CIElab (WEATHERALL; COOMBS, 1992) a 

escala L* varia de 0 para um preto teórico a 100 para um branco perfeito. Desta maneira os 

resultados mostraram que os resíduos tratados termicamente são mais escuros (p < 0,05) que 

os resíduos liofilizados. As temperaturas de 60 °C, 70 °C e 80 °C não afetaram 

significativamente (p > 0,05) os valores L*. Possivelmente, a secagem em estufa resultou em 
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pós com menor luminosidade devido a maior retirada de água em relação às amostras 

liofilizadas, resultando em produtos um pouco mais concentrados e, consequentemente, mais 

escuros (TONON; BRABET; HUBINGER, 2009) e/ou às reações de Maillard que podem ter 

ocorrido no material durante sua secagem em altas temperaturas (acima de 40 ºC), visto que 

durante o aquecimento ocorrem reações químicas entre aminoácidos e açúcares redutores, 

resultando na formação de substâncias marrons chamadas de melanoidinas (SHIBAO; 

BASTOS, 2011). 

Os valores a*, relacionados à cor avermelhada, foram maiores (p < 0,05) nas amostras 

liofilizadas do que naquelas expostas ao procedimento de secagem por ar quente. Não foram 

observadas diferenças significativas (p > 0,05) no parâmetro a* entre as amostras secas em 

estufa. Não houve diferenças significativas (p > 0,05) no parâmetro b* quando as amostras 

foram liofilizadas ou secas a 60 °C, 70 °C e 80 °C. A cor amarela no bagaço da uva está 

relacionada ao aumento da concentração de taninos, polimerização de taninos e combinação 

de taninos com antocianinas.  

 No trabalho de Demirkol e Tarakci (2018) amostras de bagaço de uvas liofilizadas 

apresentaram os maiores valores de L*(26,16) e a*(23,06) e o menor valor de b*(3,70) em 

relação às amostras secas em estufa a 40, 60, 80 e 100 °C. Provavelmente ocorreram 

mudanças estruturais causadas por degradação térmica, como porosidade e retração 

(KROKIDA, PHILIPPOPOULOS, 2005; PEDROZA et al., 2012 apud DEMIRKOL, 

TARAKCI, 2018). A liofilização remove a água por sublimação de gelo e evita reações 

enzimáticas de escurecimento, resultando em uma relativa estabilidade da cor (KROKIDA; 

MAROULIS, 2000 apud DEMIRKOL; TARAKCI, 2018). 

 

3.3.5 Análises de PCA e cluster de amostras secas 

 

Na Figura 3.3 as variáveis selecionadas, após a análise da matriz de correlação, 

(flavonóis, DPPH, capacidade de absorção de água, pH e b*) foram avaliadas 

simultaneamente, por meio das análises de PCA e cluster. Os resultados da PCA mostraram 

que os dois primeiros componentes principais (CP’s) explicam 75,4% da variação total dos 

dados em relação aos métodos de secagem, indicando boa aceitação do modelo, conforme 

Myers e Montgomery (2002). O CP determina o número de propriedades estatisticamente 

diferentes exibidas pelo conjunto de dados analisado, indicando que CP1 (eixo horizontal) e 

CP2 (eixo vertical) explicam 48,3% e 27,1%, respectivamente, da variação.  
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Figura 3.3 - Análise de componentes principais de polifenóis, capacidade antioxidante, pH, cor e capacidade de 

absorção de água de resíduo de uva de vinho seco em estufa e liofilizador. 

 

Legenda: Círculos maiores representam os centroides de cada tratamento. 

Fonte: Autores (2021) 
 

A análise de agrupamento (Figura 3.3) dos dados indica que o pó do bagaço de uvas 

liofilizado apresenta características diferentes das amostras tratadas termicamente, sendo 

possível observar que as amostras liofilizadas ficaram no eixo positivo do CP1 e negativo do 

CP2, e que quase todas as amostras secas em estufa encontram-se no eixo negativo do CP1 e 

ao longo do CP2. Essa disposição sugere que o método de secagem influencia os teores de 

compostos fenólicos e propriedades físico-químicas. Os centroides das amostras tratadas 

termicamente mostram que, no geral, elas apresentam valores mais baixos para as variáveis 

utilizadas nessa PCA. A partir desses resultados ainda é possível inferir que entre as amostras 

secas a 60 °C, 70 °C e 80 ºC, os pós obtidos apresentaram características semelhantes.  

As contribuições das variáveis selecionadas para esta PCA, considerando o eixo 1, 

foram: 32,90% capacidade de absorção de água; 22,58% pH; 19,41% flavonóis totais; 17,63% 

b*; 7,48% DPPH. As variáveis que tiveram fortes correlações com o eixo 1 foram a 

capacidade de absorção de água (r = 0,89) e o pH (r = 0,73). Os flavonóis totais (r = 0,68), b* 
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(-0,65) e DPPH (r = 0,42) apresentaram correlação moderada com o mesmo eixo. Observando 

o eixo 2, as contribuições das variáveis foram: 43,37% DPPH; 22,85% flavonóis totais; 

28,85% b*; 2,67% capacidade de absorção de água; 2,26% pH. Notou-se ainda, que a variável 

DPPH apresentou forte correlação (r = 0,76) com o eixo 2. O mesmo eixo teve correlação 

moderada para flavonóis totais (r = 0,55) e b* (r = 0,62) e fraca para capacidade de absorção 

de água (r = -0,19) e pH (r = -0,17). 

  

3.4 CONCLUSÃO 

 

O conhecimento do efeito dos diferentes processos de desidratação e seu impacto nos 

compostos bioativos e nas propriedades dos alimentos é uma etapa essencial para permitir a 

utilização de resíduos de alimentos em aplicações industriais. 

Neste estudo, por meio de análises estatísticas com PCA e cluster, foi possível analisar 

simultaneamente todo um conjunto complexo de dados, os quais indicaram que, entre os 

métodos de secagem, a liofilização, de maneira geral, implicou em melhores resultados nas 

características bioativas e físico-químicas do subproduto. Comparando as amostras secas em 

estufa nas temperaturas de 60 ºC, 70 ºC e 80 ºC, todas apresentaram um conjunto de dados 

semelhantes.  

Apesar de a liofilização ter demonstrado melhor efeito nas características estudadas, a 

secagem em estufa é uma operação menos dispendiosa e de mais fácil acesso e aplicabilidade 

na prática de indústrias e produtores do que a liofilização. Além disso, considerando que as 

amostras secas em forno apresentaram características homogêneas e que o processo de 

secagem das amostras tratadas a 70 °C e 80 °C foram mais rápidos, a secagem a 70 ºC parece 

ser uma alternativa interessante ao processo de liofilização. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BENNEMANN, G. D.; BOTELHO, R. V.; TORRES, Y. R.; CAMARGO, L. A.; KHALIL, 

N. M.; OLDONI, T. L. C.; SILVA, D. H. da. Compostos bioativos e atividade antirradicalar 

em farinhas de bagaço de uvas de diferentes cultivares desidratadas em liofilizador e em 

estufa. Brazilian Journal of Food Technology, v.21, p.e2017205, 2018. DOI:10.1590/1981-

6723.20517. 

 

BRAND-WILLIAMS, W.; CUVELIER, M. E.; BERSET, C. Use of a free radical method to 

evaluate antioxidant Activity. LWT - Food Sci Technol, v.28, p.25-30, 1995. DOI: 

https://doi.org/10.1016/S0023-6438(95)80008-5. 

 



59 

 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução - RDC nº 263, de 22 de 

setembro de 2005. Regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. 

Diário Oficial da União, 23 set. 2005. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/rdc0263_22_09_2005.html>. Acesso 

em: 04 ago. 2018. 

 

COLLAR C.; SANTOS E.; ROSELL, C.M. Assessment of the rheological profile of fibre-

enriched bread doughs by response surface methodology. J Food Eng, v.78, n.3, p. 820–826, 

2007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.11.026. 

  

DEMIRKOL, M.; TARAKCI, Z. Effect of grape (Vitis labrusca L.) pomace dried by different 

methods on physicochemical, microbiological and bioactive properties of yoghurt. LWT - 

Food Sci Technol, v.97, p. 770–777, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.07.058. 

 

ERBAY, Z.; ICIER, F. Optimization of hot air drying of olive leaves using response surface 

methodology. J Food Eng, v.91, p. 533-541, 2009. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2008.10.004. 

 

FRANCO, B. D. G. de M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos. 2. Ed. São Paulo: 

Atheneu, 2003. 

 

GALANAKIS, C. M.; CVEJIC, J.; VERARDO, V.; SEGURA-CARRETERO, A. Food Use 

for Social Innovation by Optimizing Food Waste Recovery Strategies. Innovation Strategies 

in the Food Industryp, p.211–236, 2016,. DOI:10.1016/b978-0-12-803751-5.00011-8. 

 

GIIUSTI, M. M.; WROLSTAD, R. E. Characterization and measurement of anthocyanins by 

UV-Visible spectroscopy. IN: Wrolstad, R. E. Current protocols in food analytical 

chemistry. N.Y.: Wiley, p.1–13, 2001. DOI: https://doi.org/10.1002/0471142913.faf0102s00. 

 

GOLDMEYER, B.; PENNA, N. G.; MELO, A.; ROSA, C. S. da. Características físico-

químicas e propriedades funcionais tecnológicas do bagaço de mirtilo fermentado e suas 

farinhas. Rev Bras Frutic, v.36, n.4, p. 980-987, 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0100-

2945-380/13. 

 

GOULA, A. M.; THYMIATIS, K.; KADERIDES, K. Valorization of grape pomace: drying 

behavior and ultrasound extraction of phenolics. Food and Bioproducts Processing, v. 100, 

p. 132-144, 2016. 

 

HII, C. L.; LAW, C. L.; CLOKE, M.; SUZANNAH, S. Thin layer drying kinetics of cocoa 

and dried product quality. Biosys Eng, v.102, p. 153-161, 2009. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2008.10.007. 

 

IAL. Instituto Adolfo Lutz. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4 ed. São 

Paulo, 2008, 1000p. 

http://www.ial.sp.gov.br/resources/editorinplace/ial/2016_3_19/analisedealimentosial_2008.p

df. Acesso em 07 ago. 2018. 

 

LARRAURI, J. A.; RUPÉREZ, P.; SAURA-CALIXTO, F. Effect of drying temperature on 

the stability of polyphenols and antioxidant activity of red grape pomace peels. J Agric Food 

Chem, v.45, p. 1390-1393, 1997. DOI: https://doi.org/10.1021/jf960282f. 



60 

 

 

LEGENDRE, P.; LEGENDRE, L. Numerical Ecology. Elsevier, 2012, 3° Ed. Disponível 

em: https://www.elsevier.com/books/numerical-ecology/legendre/978-0-444-53868-0. Acesso 

em: 28 novembro 2019. 

 

LOPEZ, L. D.; PINTO, E. P.; BÖRGER, B. R.; KAIPERS, K. F. C.; LUCCHETTA, L.; 

TONIAL, I. B. Interferência do sistema de cultivo, radiação UV-C e método de secagem na 

qualidade da farinha de subprodutos de uva. Científica, Jaboticabal, v.45, n. 4, 2017, p. 347-

354. 

 

MAZZA, G.; FUKUMOTO, L.; DELAQUIS, P.; GIRARD, B.; EWERT, B. Anthocyanins, 

phenolics, and color of Cabernet Franc, Merlot, and Pinot Noir wines from British Columbia. 

J Agric Food Chem, v.47, p. 4009-4017, 1999. DOI: https://doi.org/10.1021/jf990449f .  

 

MELO, O. S.; BERGAMASCHI, K. B.; TIVERON, A. P.; MASSARIOLI, A. P.; OLDONI, 

T. L. C.; ZANUS, M. C.; PEREIRA, G. L.; ALENCAR, S. M. de. Composição fenólica e 

atividade antioxidante de resíduos agroindustriais. Cienc Rural, v.41, n.6, p.1088-1093, 

2011. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782011000600027.  

 

MICHALCZYK, M.; MACURA, R.; MATUSZAK, I. The effect of air-drying, freeze drying 

and storage on the quality and antioxidant activity of some selected berries. J Food Proc 

Pres, v.33, p.11-21, 2009. DOI:  

https://doi.org/10.1111/j.1745-4549.2008.00232.x. 

 

MUHLACK, R. A.; POTUMARTHI, R.; JEFFERY, D. W. Sustainable wineries through 

waste valorisation: A review of grape marc utilisation for value-added products. Waste 

Management, v.72, p.99-118, 2018. DOI:10.1016/j.wasman.2017.11.011.  

 

MYERS, R. H.; MONTGOMERY, D. C. Response Surface Methodology: Process and 

Product Optimization Using Designed Experiments. Nova Iorque: Wiley, 2002, 2º ed. 

 

NICOLI, M. C.; ANESE, M.; PARPINEL, M. Influence of processing on the antioxidant 

properties of fruits and vegetables. Trends Food Sci Technol, v.10, p. 94-100, 1999. DOI: 

https://doi.org/10.1016/S0924-2244(99)00023-0.  

 

OIV. International Organisation of Vine and Wine Intergovernmental Organisation. 2019 

Statistical report on world vitiviniculture, 2019 Disponível em: 

http://www.oiv.int/public/medias/6782/oiv-2019-statistical-report-on-world-

vitiviniculture.pdf. Acesso em: 08 abril 2020. 

 

PAN, G. G.; KILMARTIN, P. A.; SMITH, B. G.; MELTON, L. D. Detection of orange juice 

adulteration by tangelo juice using multivariate analysis of polymethoxylated flavones and 

carotenoids. J Sci Food Agric, v.82, p. 421-427, 2002. DOI: 

https://doi.org/10.1002/jsfa.1051. 

 

PILLAR, V.D. How sharp are classifications? Ecology 80: 2508-2516. 1999. Disponível em: 

http://ecoqua.ecologia.ufrgs.br/arquivos/Reprints&Manuscripts/Pillar_1999_Ecology.pdf. 

Acesso em: nov. 2019. 

 



61 

 

PILLAR, V.D. MULTIV: Multivariate exploratory analysis, randomization testing and 

bootstrap resampling: User's guide v. 2.3. Departamento de Ecologia, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 50 pp. 2020. Disponível em: 

https://www.ufrgs.br/ecoqua/multiv-2/. Acesso em: nov. 2019. 

 

RE, R.; PELLEGRINI, N.; PROTEGGENTE, A.; PANALA, A.; YANG, M.; RICE-EVANS, 

C. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free 

Radical Biol Med, v.26, p.1231-1237, 1999. DOI: 10.1016/s0891-5849(98)00315-3. 

 

REIS, D. S.; FIGUEIREDO NETO, A.; FERRAZ, A. V.; FREITAS, S. T. Produção e 

estabilidade de conservação de farinha de acerola desidratada em diferentes temperaturas. J 

Food Technol, v.20, p.1-7, 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1981-6723.8315.   

 

RODRÍGUEZ-AMBRIZ, S. L.; MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ, G.; GONZÁLEZ, J. E. C.; 

TRUJILLO, J.P.P. Composition and functional properties of Lupinus campestris protein 

isolates. Plants Foods for Human Nutrition, v.60, p.99-107, 2005. 

 

ROSELL, C. M.; SANTOS, E.; COLLAR, C. Physico-chemical properties of commercial 

fibres from different sources: A comparative approach. Food Res Int, v.42, p.176–184, 2009. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2008.10.003. 

 

RUFIÁN-HENARES, J. A.; MORALES, F. J. Functional properties of melanoidins: In vitro 

antioxidant, antimicrobial and antihypertensive activities. Food Res Int, v.40, p.995-1002, 

2007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2007.05.002 

 

SANTANA, A. F.; OLIVEIRA, L. F. Aproveitamento da casca de melancia (Curcubita 

citrullus, shrad) na produção artesanal de doces alternativos.  Alimentos e Nutrição 

Araraquara, v.16, n.4, p.363-368, 2005. Disponível em: http://serv-

bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/alimentos/article/viewFile/496/459. Acesso em 16 dez. 

2019.   

 

SANTANA, G. S.; OLIVEIRA FILHO, J. G.; EGEA, M. B. Características tecnológicas de 

farinhas vegetais comerciais. Revista de Agricultura Neotropical, v.4, n.2, 2017, p.88-95. 

 

SANT’ANNA, V.; ENGLERT, A. H.; CORRÊA, A. P. F.; BRANDELLI, A.; MARCZAK, 

L. D. F.; TESSARO, I. C. Grape Marc Powder: Physicochemical and Microbiological 

Stability During Storage and Moisture Sorption Isotherm. Food Bioproc Technol, v.7, 

p.2500-2506, 2013. DOI: 10.1007/s11947-013-1198-1.  

 

SHIBAO, J.; BASTOS, D. H. M. Produtos da reação de Maillard em alimentos: implicações 

para a saúde. Revista de Nutrição, v.24, n.6, p. 895-904, 2011. 

https://doi.org/10.1590/S1415-52732011000600010.   

 

SILVA-SÁNCHEZ, C.; GONZÁLEZ-CASTANHEDA, J., DE LÉON-RODRÍGUEZ, A., 

BARBA DE LA ROSA, A. P. Functional and rheological properties of amaranth albumins 

extracted from two Mexican varieties. Plant Foods Human Nutr, v.59, p.169-174, 2004. 

DOI: 10.1007/s11130-004-0021-6.  

 



62 

 

SINGLETON, V. L.; ROSSI, J. A. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic–

phosphotungstic acid reagents. Amer J Enol Vitic, v.20, p. 144–158, 1965. 

https://www.ajevonline.org/content/16/3/144. Acesso em: 28 nov. 2019. 

 

SIOW, C. R. S.; TANG, D. S.; HENG, P. W. S.; CHAN, L. W. Probing the impact of HPMC 

viscosity grade and proportion on the physical properties of co-freeze-dried mannitol-HPMC 

tableting excipients using multivariate analysis methods. International Journal of 

Pharmaceutics, 2018. DOI:10.1016/j.ijpharm.2018.11.071.  

 

TONON, R. V.; BRABET, C.; HUBINGER, M. D. Influência da temperatura do ar de 

secagem e da concentração de agente carreador sobre as propriedades físico-químicas do suco 

de açaí em pó. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v.29, n.2, p. 444–450, 2009. 

DOI:10.1590/s0101-20612009000200034. 

 

TORRES, C; DÍAZ-MAROTO, M. C.; HERMOSÍN-GUTIÉRREZ, I; PÉREZ-COELLO, M. 

S. Effect of freeze-drying and oven-drying on volatiles and phenolics composition of grape 

skin. Analytica Chimica Acta, v.660, p. 177-182, 2010. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.aca.2009.10.005.  

 

TORRES, C. de; SCHUMACHER, R.; ALAÑÓN, M. E.; PÉREZ-COELLO, M. S.; DÍAZ-

MAROTO, M. C. Freeze-dried grape skins by-products to enhance the quality of white wines 

from neutral grape varieties. Food Research International, v.69, p. 97–105, 2015. 

DOI:10.1016/j.foodres.2014.12.016.  

 

VASHISHT, T.; SINGH, R. K.; PEGG, R. B. Effects of drying on the phenolics content and 

antioxidant activity of muscadine pomace. LWT – Food Sci Technol, v.44, p. 1649-1657, 

2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2011.02.011.  

 

VEGA-GÁLVEZ, A; AH-HEN, K.; CHACANA, M.; VERGARA, J.; MARTÍNEZ-MONZÓ 

J.; GARCÍA-SEGOVIA, P.; LEMUS-MONDACA, R.; DI SCALA, K. Effect of temperature 

and air velocity on drying kinetics, antioxidant capacity, total phenolic content, colour, texture 

and microstructure of apple (var. Granny Smith) slices. Food Chem, v.132, p.51-59, 2012. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.10.029. 

 

WEATHERALL, I. L.; COOMBS, B. D. Skin Color Measurements in Terms of CIELAB 

Color Space Values. Journal of Investigative Dermatology, v.99, n.4, p.468-473, 1992. 

ISSN 0022-202X. 

  



63 

 

4 EFEITO DOS ÁCIDOS ASCÓRBICO E CÍTRICO EM PROPRIEDADES 

FÍSICO-QUÍMICAS E SENSORIAIS DE BOLOS VEGETARIANOS 

ADICIONADOS DE FARINHA DE BAGAÇO DE UVA. 

 

Neste capítulo será apresentado o estudo no qual foram desenvolvidas formulações de 

misturas para preparo de bolos de caneca, sem ovos e sem leite, com farinhas de cascas e 

sementes de uvas e suas características físico-químicas, tecnológicas e sensoriais foram 

avaliadas com enfoque nos efeitos dos ácidos ascórbico e cítrico sobre os bolos, com 

substituição parcial da farinha de trigo por farinha de bagaço de uva. Foram utilizadas as 

farinhas de cascas e sementes de uvas Bordô, doadas pela empresa Uva´Só (Garibaldi, RS, 

Brasil), a qual é certificada para a produção baseada em uvas orgânicas. Além da qualidade do 

subproduto, a escolha dessas farinhas, que já são comercializadas no país, permitiu a 

padronização em todas as amostras estudadas. 

 

Artigo: Efeito dos ácidos ascórbico e cítrico em propriedades físico-químicas e sensoriais de 

bolos vegetarianos adicionados de farinha de bagaço de uva. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi desenvolver formulações de misturas para preparo de 

bolos de caneca, sem ovos e sem leite, com farinhas de cascas e sementes de uvas e avaliar 

características físico-químicas, tecnológicas e sensoriais, com enfoque nos efeitos dos ácidos 

ascórbico e cítrico sobre os bolos, com substituição parcial da farinha de trigo por farinha de 

bagaço de uva. Aos produtos foram incorporados 5% de farinhas de cascas e sementes em 

relação à farinha de trigo. Foram realizadas análises de polifenóis, capacidade antioxidante, 

cor, pH, volume específico, perda de massa e sensorial. Entre as formulações com farinha de 

uva, a amostra com adição de ácido ascórbico apresentou maior capacidade antioxidante (p < 

0,05) medida pelo método ABTS do que amostra sem adição de ácidos. Entretanto, a 

formulação não apresentou diferença significativa (p > 0,05) quando comparada com a adição 

de ácido cítrico ou com a combinação de ácidos. De acordo com o coeficiente de correlação 

de Pearson, quanto mais ácido se mostrou o bolo, maior foi a tendência de aumento na 

concentração de polifenóis totais, antocianinas e capacidade antioxidante. Com relação ao 

volume específico, a maioria das formulações controles apresentaram os maiores volumes em 

relação às suas respectivas amostras com farinha de uva. Assim, a incorporação dos ácidos 

ascórbico e cítrico nos bolos com farinha de bagaço de uva possivelmente acarretou a 

estabilização da coloração vermelha e o bolo com farinha de bagaço de uva e ácido ascórbico 
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apresentou as maiores quantidades de compostos fenólicos totais quando comparado aos 

outros bolos com o subproduto, além de ter sido um dos bolos mais bem aceitos pelos 

provadores, demonstrando o potencial de mercado desses produtos alimentícios inovadores. 

 

Palavras-chaves: bolo; ecoinovação; fenólicos; indústria; mercado; subproduto; 

sustentabilidade. 

 

Abstract: This study aims to develop formulations of mixtures to prepare mug cakes, without 

eggs and milk, with grape skins and peel flours. It also aims to evaluate physical-chemical, 

technological and sensory aspects, focusing on the effects of ascorbic and citric acids on 

cakes, with partial replacement of wheat flour by grape marc flour. Concerning wheat flour, 

the products received 5% of flours from husks and seeds. This research performed analyzes of 

polyphenols, antioxidant activity, color, pH, specific volume, loss of mass, and sensory. 

Among the formulations with grape flour, the sample with the addition of ascorbic acid 

showed higher (p < 0.05) antioxidant activity measured by the ABTS method than the swatch 

without the addition of acids. However, the formulation showed no significant difference (p > 

0.05) when compared to the addition of citric acid or the combination of acids. According to 

Pearson's correlation coefficient, it was greater the upward trend in the concentration of total 

polyphenols, anthocyanins, and antioxidant activity. Regarding the specific volume, most of 

the control formulations presented the highest-volume with their respective samples with 

grape flour. Thus, the incorporation of ascorbic and citric acids in cakes with grape marc flour 

possibly resulted in red color stabilization. Also, the cake with grape marc flour and ascorbic 

acid presented the highest amounts of total phenolic compounds when compared to other 

cakes with the by-product, in addition to being one of the most accepted cakes by the tasters, 

demonstrating the market potential for these innovative food products. 

 

Keywords: cake; eco-innovation; phenolic; industry; market; by-product; sustainability. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão agroindustrial de resíduos é um dos maiores desafios das indústrias de 

alimentos e, no caso da produção vinícola, o bagaço (cascas e sementes), engaço e a borra do 

processo fermentativo representam, em média, cerca de 30% da massa de uvas utilizadas, 

sendo fontes ricas de compostos fenólicos (MELO et al., 2011). O bagaço retém grande 

quantidade desses compostos e estima-se que em torno de 20 a 30 % estejam nas cascas e 60 a 

70% nas sementes (MONRAD et al., 2010). O consumo de alimentos ricos em polifenóis tem 

sido associado à redução de riscos no desenvolvimento de doenças neurológicas, doença 

cardíaca, aterosclerose, câncer e diabetes (TOALDO et al., 2015). Outro aspecto importante 

deste resíduo é sua alta concentração de fibras, representando cerca de 60% de sua massa seca 

(VALIENTE et al., 1995) e, após a vinificação, possuem características estruturais diferentes 

das fibras alimentares comuns, estando associadas a compostos fenólicos, sendo denominadas 

de fibras alimentares antioxidantes (SAURA-CALIXTO, 1998; SANT’ANNA et al., 2012). 
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Com isso, tem sido valorizado o perfil nutricional do bagaço de uva e já podem ser 

encontrados produtos à base deste subproduto da indústria vinícola em mercados ao redor do 

mundo (MONAGAS et al., 2006). 

Aliado a este contexto, a demanda dos consumidores por panificados com maior teor 

de compostos bioativos, fabricados a partir de farinhas ricas em fibras e polifenóis é 

crescente, desafiando a área de alimentos a desenvolver novos produtos com essas 

características (ŽILIĆ et al., 2016). A adição de farinha de bagaço de uva em produtos de 

panificação pode ser uma alternativa para suprir esse mercado. 

Uma possibilidade que tem mostrado viabilidade tecnológica e econômica é o 

enriquecimento nutricional de produtos de alta aceitação e consumo pela população com 

farinhas mistas elaboradas com resíduos industriais de frutas e hortaliças (SANTANA et al., 

2011). Neste contexto, alguns trabalhos têm evidenciado alternativas para o aproveitamento 

do subproduto da uva e estudos têm avaliado sua aplicação em diversos alimentos como 

sorbet e picolé (ISHIMOTO, 2008), massas tipo fettuccini (SANT’ANNA et al., 2014), barras 

de cereais (TELES, 2014), snack extrusado (BENDER et al., 2016b), sorvete (ASSIS et al., 

2018), biscoitos (ABREU, 2018; POIANI; MONTANUCI, 2019), muffins (ORTEGA-

HERAS et al., 2019), doce tipo brigadeiro (CABRAL; QUADROS; SILVA, 2020), geleia 

(VANDERLEI; QUADROS; SÁ, 2020), entre outros. Apesar da grande diversidade de 

alternativas abordadas, ainda não foi verificado ensaio para utilização em mistura para 

preparo de bolo de caneca, sem ingredientes de origem animal. Com vistas à grande tendência 

na área de alimentos por produtos convenientes, práticos e saudáveis (RÉVILLION et al., 

2020), a incorporação de farinha de bagaço de uva neste tipo de produto, além de aumentar 

suas alternativas de destinação, contribuindo para o desenvolvimento de produtos funcionais, 

possibilita seu consumo por pessoas vegetarianas, uma vez que, segundo Révillion et al. 

(2020), o mercado para esse grupo de consumidores é crescente. 

No entanto, é necessário haver estudos sobre a substituição parcial da farinha de trigo 

por farinha de bagaço de uva e seus impactos tecnológicos e sensoriais. O uso de aditivos em 

produtos de panificação pode auxiliar as indústrias de alimentos na melhoria das 

características reológicas da farinha de trigo em produtos que tiveram parte dessa matéria-

prima substituída, sendo o ácido ascórbico o agente oxidante mais comumente usado para 

atuar sobre a estrutura das proteínas do glúten, conferindo fortalecimento à massa (PEREIRA 

et al., 2009). De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 45, de 03 de 

novembro de 2010, na qual constam os aditivos autorizados para uso segundo as Boas 

Práticas de Fabricação (BPF), com suas respectivas classes funcionais, o ácido ascórbico pode 
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ser utilizado como antioxidante e/ou melhorador de farinha e o ácido cítrico como acidulante 

e/ou regulador de acidez e/ou antioxidante e/ou sequestrante (BRASIL, 2010). Os limites 

máximos em g/100g destes aditivos alimentares para mistura para o preparo de bolos, 

conforme a RDC nº 383, de 5 de agosto de 1999, item 7.3.3, são quantum satis acidulante 

(ácido cítrico) e antioxidante (ácido ascórbico e ácido cítrico), ou seja, quantidade suficiente 

para a obtenção do efeito desejado (BRASIL, 1999). 

Assim, este estudo teve por objetivo desenvolver formulações de misturas para o 

preparo de bolos de caneca, sem ovos e sem leite, com farinhas de cascas e sementes de uvas, 

e avaliar características físico-químicas, tecnológicas e sensoriais, com enfoque nos efeitos 

dos ácidos ascórbico e cítrico sobre os bolos, com substituição parcial da farinha de trigo por 

farinha de bagaço de uva. 

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.2.1 Desenvolvimento dos bolos de caneca 

 

As misturas para preparos de bolos de caneca, sem ovos e sem leite, com farinha de 

bagaço de uva foram formuladas a partir de combinações de ingredientes existentes no 

mercado. A produção das misturas, dos bolos e as análises de massas e volumes específicos 

ocorreram na padaria piloto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade 

Encantado.  

Para a elaboração dos produtos foram utilizados protocolos pré-estabelecidos, com a 

incorporação de 5% de farinhas de cascas e sementes (1:1) de uvas Bordô (Vitis labrusca L.) 

(Uva’Só, EcoNatura, Garibaldi, RS) em relação à farinha de trigo, sendo esta concentração 

(%) a máxima quantidade tolerável para a criação dos produtos estudados. Os bolos foram 

preparados a partir da união dos seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar demerara, 

fermento químico em pó, farinhas de cascas e sementes de uvas (provenientes da produção de 

uvas orgânicas), ácido cítrico ou ácido ascórbico ou os dois, água potável e óleo de soja, como 

exposto na Tabela 4.1. No entanto, para a proposta comercial do produto, os dois últimos 

ingredientes devem ser adicionados pelos próprios consumidores.  

Foram utilizadas canecas de cerâmica, medindo 8,3 cm de altura e 7,5 cm de diâmetro, 

nas quais os bolos foram assados em forno micro-ondas (Panasonic Family, Brasil), potência 

900 W, por um período de 1 minuto 30 segundos.  
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Tabela 4.1 - Composição dos bolos com substituição parcial de farinha de trigo por farinha de bagaço de uvas, 

com ou sem aditivos e seus respectivos controles. 

Ingredientes 
Amostra 

1 

Controle 

1 

Amostra 

2 

Controle 

2 

Amostra 

3 

Controle 

3 

Amostra 

4 

Controle 

4 

Farinha de trigo 41 g 43 g 40 g 42 g 38 g 40 g 38 g 40 g 

Farinha de cascas de 

uvas 1 g - 1 g - 1 g - 1 g - 

Farinha de sementes de 

uvas 1 g - 1 g - 1 g - 1 g - 

Açúcar demerara 19 g 19 g 19 g 19 g 19 g 19 g 19 g 19 g 

Fermento químico em 

pó 5 g 5 g 5 g 5 g 5 g 5 g 5 g 5 g 

Ácido ascórbico - - - - 3 g 3 g 2,5 g 2,5 g 

Ácido cítrico - - 1 g 1 g - - 0,5 g 0,5 g 

Água potável 60 mL 60 mL 60 mL 60 mL 60 mL 60 mL 60 mL 60 mL 

Óleo de soja 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 7 mL 

Fonte: Autores (2021) 

 

Durante a pesquisa várias formulações foram desenvolvidas, sendo selecionadas as 

quatro amostras (com seus respectivos controles) mais palatáveis para a análise sensorial. 

Optou-se em não utilizar o cacau em pó nas formulações para não mascarar características 

específicas dos bolos de uvas, como cor, aroma e sabor. As quantidades dos aditivos foram 

estabelecidas respeitando a menor quantidade suficiente para a obtenção do efeito desejado. 

 

4.2.2 Análises de polifenóis e capacidade antioxidante 

 

A extração de polifenóis das amostras foi realizada conforme descrito por Larrauri; 

Ruperez; Saura-Calixto (1997). A verificação do conteúdo polifenólico total (CPT) seguiu os 

preceitos de Singleton e Rossi (1965), sendo os resultados expressos em mg de ácido gálico 

equivalente por 100g
-1

 de base seca (mg GAE 100 g
-1

 bs). O método de diferença de pH foi 

utilizado para medir antocianinas monoméricas (AM) (GIUSTI; WROLSTAD, 2001) e os 

seus resultados foram expressos em cianidina 3-glicosídeo por 100g
-1

 de base seca (mg C3G 

100 g
-1

 bs). Os flavonóis totais (FT) e os ácidos fenólicos (AF) foram determinados seguindo 

o procedimento descrito por Mazza et al. (1999) e os resultados foram expressos em mg de 

quercetina equivalente e mg de ácido caféico equivalente por 100g
-1

 de base seca, 

respectivamente. 

A análise antioxidante foi realizada pela determinação do ácido 2,2-azino-bis (3-

etilbenzotiazolina-6-sulfônico) (ABTS) (RE et al., 1999) e do radical 2,2-difenil-1-

picrilhidrazil (DPPH) (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995). O Trolox foi 
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utilizado como composto antioxidante padrão para ambos os testes e os resultados foram 

expressos em mmol de equivalente Trolox por 100g
-1

 de matéria seca (mmol TE 100 g
-1

 bs).  

 

4.2.3 Análise de cor 

 

Os parâmetros CIELab foram determinados usando iluminação difusa D-65 de um 

colorímetro Chroma Meter, Modelo CR-400, marca Konica Minolta. Os parâmetros medidos 

foram L* (luminosidade = de 0, para o preto, a 100, para o branco), a* (coordenada 

vermelho/verde = +a indica vermelho e –a indica verde) e b* (coordenada amarelo/azul = +b 

indica amarelo e –b indica azul). 

 

4.2.4 Análises de pH 

 

Para determinar o pH das amostras seguiu-se o método do Instituto Adolfo Lutz 

(2008), com poucas modificações que foram: a água destilada para diluir a amostra foi fervida 

e resfriada, aproximadamente 1g de amostra foi misturado a 10 mL desse diluente e, após 1h 

no escuro, o material foi centrifugado (ITR, modelo: 8BT, Brasil); em seguida, o sistema foi 

filtrado em papel Whatman nº 1 e o extrato aquoso foi submetido à análise de pH, utilizando o 

medidor de pH de bancada microprocessado (PHOX, modelo: P1000, Brasil), previamente 

calibrado. 

 

4.2.5 Volume específico e perda de massa  

 

O volume específico foi estabelecido pelo quociente entre o volume (cm
3
) e a massa 

(g) de cada amostra forneada, conforme Brito e Cereda (2015), com resultados expressos em 

cm
3
 g

-1
 e transformados em unidade de medida internacional (x10

-3
 m

3
.kg

-1
). As massas das 

amostras forneadas foram obtidas a partir de uma balança digital (Caumaq, modelo: EK 3250, 

Brasil). A perda de massa foi expressa pela subtração do peso da massa úmida e peso do bolo 

assado. O volume foi obtido pela técnica de deslocamento de sementes de painço, utilizando a 

seguinte equação: VE = V/m, em que: VE = volume específico (cm
3
 g

-1
); V = volume (cm

3
); 

m = massa (g).  

 

4.2.6 Avaliação sensorial 
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Amostras de aproximadamente 25g dos produtos (superfície mais miolo) foram 

oferecidas aos avaliadores logo após o forneamento dos bolos, em pratos descartáveis, 

devidamente identificados com códigos de três dígitos aleatórios e apresentação randomizada. 

A avaliação aconteceu no laboratório da unidade universitária, em Encantado, RS. 

Respeitando o interesse do público-alvo, participaram da pesquisa 23 alunos e servidores 

semi-treinados da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade Encantado, maiores 

de 18 anos. Pessoas com alergia ou intolerância a produtos com glúten foram impedidas de 

participar da avaliação. Foram apresentadas, a cada indivíduo, quatro amostras de bolos por 

dia, correspondentes às oito distintas formulações desenvolvidas neste trabalho. Um copo de 

água mineral foi oferecido entre as amostras para eliminar o sabor residual da boca. 

Foi realizado o teste afetivo de aceitação por escala hedônica (IAL, 2008), no qual os 

indivíduos expressaram os seus graus de gostar ou de desgostar dos bolos, de forma 

globalizada e em relação aos atributos aparência, cor, odor, maciez, granulometria, acidez, 

doçura, sabor, sabor residual e a aceitação global, dando uma nota de 1 a 7 a cada atributo de 

cada produto, sendo 1 correspondente a “desgostei muitíssimo”, 4 a “nem gostei nem 

desgostei” e 7 a “gostei muitíssimo”. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul sob o Parecer nº 3.466.854, CAAE: 

15927219.2.0000.8091. 

 

4.2.7 Análises estatísticas 

 

As médias de triplicatas das amostras foram tratadas estatisticamente por Análise de 

Variância (ANOVA), seguidas por comparação pelo teste de Tukey por meio do Software 

Excel, sendo consideradas diferenças estatísticas quando p < 0,05. A correlação de Pearson 

foi realizada no software Excel ao comparar as médias dos experimentos, sendo considerada 

correlação forte quando r > 0,7, correlação moderada quando 0,3 < r < 0,7 e correlação fraca 

quando r < 0,3 (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2009). Os resultados de análise 

sensorial foram tratados segundo a Análise Multivariada de Variância (MANOVA), 

utilizando o índice de Gower e as medianas foram representadas nos gráficos de Boxplot 

bivariada no Software R, sendo consideradas diferenças estatísticas quando p < 0,05. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados da extração de polifenóis e compostos com capacidade antioxidante nos 

bolos preparados encontram-se na Tabela 4.2 e na Tabela 4.3, respectivamente. 

 

Tabela 4.2 - Resultados das quantidades de polifenóis e capacidade de atividade antioxidante dos bolos 

forneados. 

Bolos 

assados 

CFT (mg GAE 100g
-1

 

bs) 

AF (mg CAE 100g
-1

 

bs) 

FT (mg QE 100g
-1 

bs) 

AM (mg C3G 100g
-1

 

bs) 

Amostra 1 1526,430 ± 0
c
 8,680 ± 0,000

a
 53,055 ± 3,458

a
 n.d. 

Controle 1 1392,525 ± 11,505
c
 n.d. n.d. 0,673 ± 0,952

a
 

Amostra 2 1577,670 ± 22,076
c
 n.d. 48,165 ± 3,458

ab
 n.d. 

Controle 2 1418,620 ± 8,697
c
 n.d. 3,820 ± 0

c
 n.d. 

Amostra 3 2951,615 ± 3,302
a
 n.d. 31,250 ± 1,810

ab
 8,501 ± 5,465

a
 

Controle 3 2805,120 ± 6,279
a
 n.d. n.d. n.d. 

Amostra 4 2572,555 ± 52,347
b
 2,240 ± 3,168

a
 25,545 ± 10,133

bc
 12,245 ± 9,168

a
 

Controle 4 2578,645 ± 109,877
b
 n.d. n.d. n.d. 

Legenda: Letras diferentes na mesma coluna significam que há diferenças estatísticas (p < 0,05). Médias ± 

desvio padrão. Conteúdo fenólico total (CFT), flavonóis totais (FT), ácidos fenólicos (AF), antocianinas 

monoméricas (AM) e capacidade antioxidante (ABTS e DPPH) dos bolos. n.d.: não detectado por estar abaixo 

do limite de quantificação. Amostra 1: sem ácidos e com farinhas de cascas e sementes de uvas; Controle 1: sem 

ácidos e sem farinhas de cascas e sementes de uvas; Amostra 2: com ácido cítrico e com farinhas de cascas e 

sementes de uvas; Controle 2: com ácido cítrico e sem farinhas de cascas e sementes de uvas; Amostra 3: com 

ácido ascórbico e com farinhas de cascas e sementes de uvas; Controle 3: com ácido ascórbico e sem farinhas de 

cascas e sementes de uvas; Amostra 4: com ácido cítrico e ácido ascórbico e com farinhas de cascas e sementes 

de uvas; Controle 4: com ácido cítrico e ácido ascórbico e sem farinhas de cascas e sementes de uvas.  

Fonte: Autores (2021) 

 

Como se verifica, os bolos com farinha de cascas e sementes de uvas apresentaram 

quantidades de compostos fenólicos totais extraíveis semelhantes aos seus controles, o que 

pode indicar que a quantidade do subproduto não foi suficiente para aumentar os fenólicos no 

produto final ou que alguns fenólicos nas formulações com farinha de uva ficaram abaixo do 

limite detectável no método adotado. De acordo Sant’Anna et al. (2012), no bagaço de uva 

existem grandes quantidades de polifenóis com atividade antioxidante que estão fortemente 

ligados à matriz vegetal, sendo extraíveis apenas em condições de alta força iônica. Observa-

se ainda, que os bolos com ácido ascórbico apresentaram teores de fenólicos totais superiores 

(p < 0,05) às amostras sem ácidos, sugerindo a interferência positiva do ácido ascórbico na 

estabilização e maior extração desses compostos. Em relação aos flavonóis totais, houve 

aumento significativo (p < 0,05) na amostra com farinha de uva e ácido cítrico (Amostra 2) 

em relação ao seu controle. 

Ao comparar as diferentes formulações com adição de farinha de uva, observou-se 

(Tabela 4.2) que aquelas com a adição de ácido ascórbico ou combinação de ácido ascórbico e 

ácido cítrico aumentam (p < 0,05) a concentração de polifenóis totais extraíveis dos produtos 
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assados. A adição de ácido cítrico de forma individual não afetou (p > 0,05) a concentração 

desses compostos. Em relação aos ácidos fenólicos, não houve diferença estatística (p > 0,05) 

entre as amostras adicionadas de farinha de uva, sem ácidos (Amostra 1) e com os dois ácidos 

(Amostra 4), não sendo detectados esses compostos nos demais tratamentos por estarem 

abaixo do limite de quantificação. Ao analisar a concentração de flavonóis totais das 

diferentes formulações com farinha de uva, os resultados mostram que a amostra sem ácidos 

apresentou o maior valor (p < 0,05) para esses compostos, em relação à amostra com os dois 

ácidos, não havendo diferença (p > 0,05) entre a primeira e as amostras com ácido cítrico ou 

com ácido ascórbico.  

Em relação às antocianinas monoméricas extraíveis, não houve diferença estatística (p 

> 0,05) entre as amostras que apresentaram valores dentro dos limites de detecção. Além das 

possibilidades de existência de antocianinas não extraíveis e não aciladas, este fato pode ser 

explicado por elas serem compostos fenólicos instáveis e facilmente suscetíveis à degradação, 

podendo ser afetadas pelo pH, temperatura, presença de enzimas, luz, oxigênio, estrutura e 

concentração das antocianinas e presença de outros compostos como outros flavonoides, 

proteínas e minerais (REIN, 2005; LIU et al., 2019).  

De acordo com Amic et al. (1990) apud Žilić et al. (2016), em pH 5 e 6, antocianinas 

não aciladas são instáveis e descolorem rapidamente por hidratação na posição 2 da estrutura 

da antocianidina, formando as estruturas pseudobase de carbinol e chalcona. As antocianinas 

aciladas mostram uma melhor resistência a fatores como calor (DELGADO-VARGAS; 

JIMÉNEZ; PAREDES-LÓPEZ, 2000). Como os pigmentos de antocianina são compostos 

lábeis (ŽILIĆ et al., 2016), sua cor pode ser estabilizada por co-pigmentação que, geralmente, 

envolve a formação de um complexo molecular não covalente com um composto orgânico ou 

não orgânico incolores. Essa estratégia pode ser usada para estabilizar as cores de 

antocianinas (REIN, 2005; LIU et al., 2019).  

Em relação à capacidade de sequestro de radicais ABTS e DPPH, verificou-se (Tabela 

4.3) que a adição de farinha de uva não acarretou aumento da capacidade antioxidante (p > 

0,05). Já entre as formulações com farinha de uva, a amostra com adição de ácido ascórbico 

apresentou maior capacidade antioxidante (p < 0,05), medida pelo método ABTS, do que a 

amostra sem adição de ácidos. Entretanto, a formulação não apresentou diferença significativa 

(p > 0,05) quando comparada com a adição de ácido cítrico ou com a combinação de ácidos. 

Ainda que as diferenças não sejam significativas (p > 0,05) entre as amostras com os aditivos, 

o ácido ascórbico possui atividade antioxidante que é inerente a ele (DELGADO-VARGAS; 

JIMÉNEZ; PAREDES-LÓPEZ, 2000; REIN, 2005).  
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Tabela 4.3 - Resultados da capacidade de atividade antioxidante dos bolos forneados. 

Bolos assados ABTS (mmol TE 100g
-1

 bs) DPPH (mmol TE 100g
-1 

bs) 

Amostra 1 36,405 ± 5,021 
b
 64,981 ± 4,775 

bc
 

Controle 1 42,971 ± 8,070 
ab

 71,527 ± 4,433 
abc

 

Amostra 2 48,945 ± 7,381 
ab

 57,378 ± 5,127 
c
 

Controle 2 47,200 ± 3,466 
ab

 75,326 ± 5,513 
abc

 

Amostra 3 59,638 ± 1,841 
a
 78,548 ± 5,974 

abc
 

Controle 3 62,875 ± 0,851 
a
 88,048 ± 6,429 

ab
 

Amostra 4 47,239 ± 0,199 
ab

 87,462 ± 7,167 
ab

 

Controle 4 43,924 ± 4,019 
ab

 94,620 ± 10,206 
a
 

Legenda: Letras diferentes na mesma coluna significam que há diferenças estatísticas (p < 0,05). Médias ± 

desvio padrão. mmol TE 100 g
-1

 bs (mmol de equivalente Trolox por 100g de base seca). Amostra 1: sem ácidos 

e com farinhas de cascas e sementes de uvas; Controle 1: sem ácidos e sem farinhas de cascas e sementes de 

uvas; Amostra 2: com ácido cítrico e com farinhas de cascas e sementes de uvas; Controle 2: com ácido cítrico e 

sem farinhas de cascas e sementes de uvas; Amostra 3: com ácido ascórbico e com farinhas de cascas e sementes 

de uvas; Controle 3: com ácido ascórbico e sem farinhas de cascas e sementes de uvas; Amostra 4: com ácido 

cítrico e ácido ascórbico e com farinhas de cascas e sementes de uvas; Controle 4: com ácido cítrico e ácido 

ascórbico e sem farinhas de cascas e sementes de uvas. 

Fonte: Autores (2021) 

 

A análise de cor e a aparência dos produtos elaborados são evidenciadas na Tabela 4.4 

e na Figura 4.1, respectivamente. Os resultados mostram que os bolos nos quais se 

acrescentou farinha de uva apresentaram coloração mais escura (p < 0,05) quando 

comparados aos seus controles, o que se comprovou a partir do aumento do valor de L* nas 

amostras controles. Bender et al. (2016a) também verificaram que a inclusão de farinha de 

cascas de uvas diminuiu os valores de luminosidade das migalhas e crostas de muffins. Os 

resultados do parâmetro a* mostram que a adição de bagaço de uva na formulação sem ácidos 

acarretou uma coloração verde. Já o croma b* indicou uma tendência para a tonalidade azul 

nas amostras com o subproduto de uvas, variando entre 10,14 e 11,30. Resultados 

semelhantes foram observados no trabalho de Ortega-Heras et al. (2019) que analisaram 

muffins nos quais se adicionou o pó de cascas de uvas. 
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Tabela 4.4 - Cor da superfície dos bolos (L*, a*, b*) 

Formulações L* a* b* 

Amostra 1 44,42 ± 0,14
d
 -1,57 ± 0,21

d 
 11,30 ± 0,25

c
 

Controle 1 74,42 ± 0,79
ab

 -1,79 ± 0,02
d
 23,69 ± 1,22

a
 

Amostra 2 52,63 ± 0,14
c
 5,09 ± 0,04

c
 10,14 ± 0,15

c
 

Controle 2 77,26 ± 2,11
a
 -1,45 ± 0,02

d
 16,24 ± 0,23

b
 

Amostra 3 49,28 ± 0,57
c
 7,33 ± 0,03

b
 10,91 ± 0,01

c
 

Controle 3 73,77 ± 1,10
ab

 -1,7 ± 0,07
d
 16,87 ± 0,05

b
 

Amostra 4 48,64 ± 1,30
cd

 7,87 ± 0,23
a
 10,24 ± 0,78

c
 

Controle 4 71,50 ± 0,38
b
 -1,68 ± 0,03

d
 16,68 ± 0,54

b
 

Legenda: a,b,c,d Diferentes letras sobrescritas na mesma coluna indicam diferença estatística (p < 0,05). Médias 

± desvio padrão. Amostra 1: sem ácidos e com farinhas de cascas e sementes de uvas; Controle 1: sem ácidos e 

sem farinhas de cascas e sementes de uvas; Amostra 2: com ácido cítrico e com farinhas de cascas e sementes de 

uvas; Controle 2: com ácido cítrico e sem farinhas de cascas e sementes de uvas; Amostra 3: com ácido 

ascórbico e com farinhas de cascas e sementes de uvas; Controle 3: com ácido ascórbico e sem farinhas de 

cascas e sementes de uvas; Amostra 4: com ácido cítrico e ácido ascórbico e com farinhas de cascas e sementes 

de uvas; Controle 4: com ácido cítrico e ácido ascórbico e sem farinhas de cascas e sementes de uvas. 

Fonte: Autores (2021) 

 

Das formulações com farinha de uva, a amostra 1 foi a que apresentou o menor valor 

da coordenada de cor a* (p < 0,05). Esse resultado pode ser verificado na Figura 4.1, em que 

claramente o bolo A1 apresenta cor esverdeada. A adição de ácidos minimizou esse efeito, 

acarretando o aumento (p < 0,05) do parâmetro a* (Tabela 4.4) e, provocando um 

deslocamento para o componente vermelho nos bolos (Figura 4.1). Na correlação de Pearson 

(Tabela 4.5) houve relação forte positiva entre a* e antocianinas monoméricas, sugerindo 

maior estabilidade destes fenólicos nas formulações com os aditivos.   
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Figura 4.1 - Fotos dos bolos desenvolvidos após o forneamento. 

 

Legenda: A1: sem ácidos e com farinhas de cascas e sementes de uvas; C1: sem ácidos e sem farinhas de cascas 

e sementes de uvas; A2: com ácido cítrico e com farinhas de cascas e sementes de uvas; C2: com ácido cítrico e 

sem farinhas de cascas e sementes de uvas; A3: com ácido ascórbico e com farinhas de cascas e sementes de 

uvas; C3: com ácido ascórbico e sem farinhas de cascas e sementes de uvas; A4: com ácido cítrico e ácido 

ascórbico e com farinhas de cascas e sementes de uvas; C4: com ácido cítrico e ácido ascórbico e sem farinhas 

de cascas e sementes de uvas. 

Fonte: Autores (2021) 

 

Ao analisar o pH dos bolos (Figura 4.2) constatou-se que as amostras sem a adição de 

ácidos apresentaram valores de pH alcalinos (8,82 ± 0,06 e 8,78 ± 0,16) maiores (p < 0,05) do 

que aquelas com adição, que apresentaram valores de pH neutro (C2) a levemente ácidos 

(7,03 ± 0,01 a 5,30 ± 0,05). A adição de ácido cítrico acarretou valores de pH maiores (p < 

0,05) do que aqueles com ácido ascórbico ou combinação de ácidos.  

 

Figura 4.2 - Médias de pH dos bolos com substituição parcial de farinha de trigo por farinha de bagaço de uvas, 

com ou sem aditivos e seus controles. 

 
Legenda: Letras diferentes nas barras significam que há diferenças estatísticas (p < 0,05). Médias ± desvio 

padrão. Amostra 1: sem ácidos e com farinhas de cascas e sementes de uvas; Controle 1: sem ácidos e sem 

farinhas de cascas e sementes de uvas; Amostra 2: com ácido cítrico e com farinhas de cascas e sementes de 

uvas; Controle 2: com ácido cítrico e sem farinhas de cascas e sementes de uvas; Amostra 3: com ácido 

ascórbico e com farinhas de cascas e sementes de uvas; Controle 3: com ácido ascórbico e sem farinhas de 
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cascas e sementes de uvas; Amostra 4: com ácido cítrico e ácido ascórbico e com farinhas de cascas e sementes 

de uvas; Controle 4: com ácido cítrico e ácido ascórbico e sem farinhas de cascas e sementes de uvas. 

Fonte: Autores (2021) 

 

Os resultados exibidos na Tabela 4.5 apresentam relação forte entre o pH dos bolos e 

os polifenóis extraíveis, e moderada quando relacionado à capacidade de sequestro de radicais 

ABTS e DPPH. Na correlação entre os polifenóis totais e a capacidade de sequestro de 

radicais DPPH e ABTS, percebe-se que a relação é de moderada a forte. Em relação à 

variável antocianinas monoméricas, houve uma relação forte ao ser correlacionada ao 

parâmetro de cor a* e relação moderada quando comparada ao pH. Assim, os resultados 

expostos na Tabela 4.5 indicam que, quanto mais ácido se mostrou o bolo, maior foi a 

tendência de aumento na concentração de polifenóis totais, antocianinas e capacidade 

antioxidante pelos métodos ABTS e DPPH. 

 

Tabela 4.5 - Valores do coeficiente de correlação de Pearson (r) entre os fenólicos, pH, parâmetro de cor a* e 

compostos com atividade antioxidante (ABTS e DPPH) analisados. 

  CFT FT AF AM ABTS DPPH pH a* 

CFT - -0,19 -0,27 0,54 0,68 0,75 -0,83 0,40 

FT 

 

- 0,62 0,19 -0,24 -0,67 0,16 

0

0,49 

AF 

  

- -0,02 -0,59 -0,31 0,51 

0

-0,13 

AM 

   

- 0,24 0,31 -0,50 0,83 

ABTS 

    

- 0,33 -0,68 0,32 

DPPH 

     

- -0,62 -0,07 

pH 

      

- -0,54 

a* 

       

- 

Legenda: Conteúdo fenólico total (CFT), flavonóis totais (FT), ácidos fenólicos (AF), antocianinas monoméricas 

(AM), capacidade de sequestro de radicais ABTS e DPPH, parâmetro de cor (a*).  

Fonte: Autores (2021) 

 

Os dados da Tabela 4.5 corroboram a discussão da relação entre a extração e 

estabilidade de polifenóis com a cor dos alimentos e seu pH. A coloração verde da amostra 1 

(Figura 4.1) ocorreu, possivelmente, devido ao pH da formulação (Figura 4.2). As amostras 2 

e 4 apresentaram valores de pH menores que os seus controles, considerando que o valor do 

pH da farinha de cascas e sementes de uva encontrado por Carlini et al. (2020) foi 3,76 ± 

0,00, o que está de acordo com o verificado por Bender et al. (2016b) e Ferreira (2010), os 

quais obtiveram valores de pH em torno de 3,50 em farinhas de bagaço de uva, sendo 

classificadas como um produto muito ácido, isto pode ter influenciado nos valores de pH dos 

bolos. Na análise das amostras com farinha de uva, as que continham ácido ascórbico em sua 

composição apresentaram os menores valores de pH (5,30 ± 0,05 e 5,48 ± 0,17). Em 
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formulações ácidas as antocianinas são vermelhas, mas com o aumento do pH ocorre uma 

diminuição da intensidade de cor e de sua estabilidade química (GIUSTI; WROLSTAD, 

2001).  

Resultados semelhantes foram relatados por Žilić et al. (2016), quando farinhas de 

milhos vermelhos e azuis foram usadas para a preparação de biscoitos funcionais, 

observando-se que houve aumento significativo de compostos fenólicos nos biscoitos 

preparados a partir de milho azul, milho padrão azul e ácido cítrico. De acordo com os autores 

o ácido cítrico afetou as antocianinas totais na massa de biscoitos de milho e nos biscoitos 

finais, diminuindo seu pH no sistema de massa. As cores observadas nas superfícies dos 

biscoitos foram: rosa (com ácido cítrico) e castanha e/ou verde (sem ácido cítrico). 

Em relação ao percentual de perda de peso dos bolos, não houve diferença estatística 

(p > 0,05) entre as formulações, variando entre 8,98% e 11,33% (Tabela 4.6). Já na análise de 

volume específico, com exceção do controle 4 no qual havia os dois ácidos, foi possível 

perceber que as formulações controles apresentaram os maiores volumes (p < 0,05) em 

relação às suas respectivas amostras com farinha de uva. Isso provavelmente ocorreu devido à 

substituição parcial da farinha de trigo por farinha de bagaço de uva que causou a redução do 

glúten, diminuindo seus elementos estruturantes. Além disso, a fibra do subproduto de uva 

retém mais água durante a cocção, diminuindo a hidratação do glúten, isto pode ter 

contribuído à redução do volume (SAMOHVALOVA et al., 2016). A elevada absorção de 

água da farinha de bagaço de uva está associada, principalmente, ao seu grande teor de fibras 

(PORTE et al., 2011; SANTANA et al., 2017).  

 

Tabela 4.6 - Perda de massa após forneamento e volume específico. 

Bolos assados Perda de peso ao assar (%) Volume específico (x10
-3

 m
3
.kg

-1
) 

Amostra 1 11,33 ± 0,55
a
 1,74 ± 0,01 

b
 

Controle 1 9,77 ± 0,55
a
 2,06 ± 0,06 

a
 

Amostra 2 11,33 ± 0,55
a
 1,71 ± 0,06 

bd
 

Controle 2 8,98 ± 0,55
a
 2,17 ± 0,03 

a
 

Amostra 3 10,55 ± 1,66
a
 1,36 ± 0,16 

e
 

Controle 3 10,16 ± 0,00
a
 1,69 ± 0,06 

bcd
 

Amostra 4 11,33 ± 0,55
a
 1,51 ± 0,13 

de
 

Controle 4 9,38 ± 0,00
a
 1,83 ± 0,04 

abcd
 

Legenda: a,b,c,d,e Diferentes letras sobrescritas na mesma coluna significam que há diferenças estatísticas (p < 

0,05). Médias ± desvio padrão. Amostra 1: sem ácidos e com farinhas de cascas e sementes de uvas; Controle 1: 

sem ácidos e sem farinhas de cascas e sementes de uvas; Amostra 2: com ácido cítrico e com farinhas de cascas e 

sementes de uvas; Controle 2: com ácido cítrico e sem farinhas de cascas e sementes de uvas; Amostra 3: com 

ácido ascórbico e com farinhas de cascas e sementes de uvas; Controle 3: com ácido ascórbico e sem farinhas de 

cascas e sementes de uvas; Amostra 4: com ácido cítrico e ácido ascórbico e com farinhas de cascas e sementes 

de uvas; Controle 4: com ácido cítrico e ácido ascórbico e sem farinhas de cascas e sementes de uvas. 
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Fonte: Autores (2021) 

 

Baroni et al. (2003) verificaram que, na formulação de mistura para preparo de bolo 

inglês, não vegano, com substituição de 3,5 % da farinha de trigo especial por farinha de trigo 

integral, houve maior sensação de umidade no bolo, devido à presença das fibras. Walker et 

al. (2014) ao substituírem parcialmente a farinha de trigo por farinha de bagaço de uva em 

pães, muffins e brownies convencionais verificaram que os volumes destes produtos foram 

menores que as formulações controles, e atribuíram isto às fibras do bagaço de uva que 

danificam a estrutura da massa ou ao aumento das ligações das fibras à água no sistema que 

poderia resultar em menos água disponível para desenvolver a rede de amido-glúten. 

  A avaliação de diferentes formulações na aceitação de várias características 

sensoriais por meio da abordagem convencional "um atributo por vez" e da avaliação 

estatística convencional pode não levar a uma análise crítica e holística, ignorando a 

importância da interação dos parâmetros avaliados. A análise multivariada identifica 

interfaces semelhantes dos dados experimentais em que muitas características são reduzidas a 

variáveis inferiores, facilitando sua interpretação. Os resultados da análise sensorial estão na 

Figura 4.3, em que todos os parâmetros foram analisados juntamente e não atributo a atributo, 

como comumente é realizado. Essa estratégia permite que as aceitações das amostras sejam 

avaliadas em suas totalidades, considerando a análise conjunta dos diferentes atributos. 
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Figura 4.3 - Análise do índice de Gower para os atributos sensoriais dos bolos com substituição parcial de 

farinha de trigo por farinha de bagaço de uvas, com ou sem aditivos e seus respectivos controles. Somente pares 

significativos são mostrados. 

 

Legenda: Com farinha de uva e sem ácidos (A1), sem farinha de uva e sem ácidos (C1), com farinha de uva e 

com ácido cítrico (A2), sem farinha de uva e com ácido cítrico (C2), com farinha de uva e com ácido ascórbico 

(A3), sem farinha de uva e com ácido ascórbico (C3), com farinha de uva e com ácidos cítrico e ascórbico (A4) e 

sem farinha de uva e com ácidos cítrico e ascórbico (C4). 

Fonte: Autores (2021) 

 

Os resultados indicaram que as amostras com maiores aceitações, considerando todos 

os atributos avaliados, foram aquelas com farinha de uva e com ácido cítrico (A2) e sem 

farinha de uva e com ácido cítrico (C2), com farinha de uva e com ácido ascórbico (A3) e sem 

farinha de uva e com ácidos cítrico e ascórbico (C4). A maior mediana observada foi a do 

tratamento C2 (5), seguido de A3 (4,9), C4 e A2 (4,7), ainda que globalmente o maior valor 

seja atribuído ao tratamento C2, esse é similar (p > 0,05) em aceitação aos tratamentos A3 e 

C4. Não houve diferença estatística (p > 0,05) entre a amostra A1 e a amostra A3. No entanto, 

pode-se verificar que, individualmente, os atributos podem variar entre os tratamentos (Figura 

4.4). Com relação à análise isolada do atributo aparência, a amostra A1 obteve a menor 

mediana (p < 0,05) em relação à amostra A3. Isto pode ser justificado pelo fato do provador 

esperar que os produtos tenham uma cor característica, rejeitando produtos cuja cor não esteja 

de acordo com o esperado (COBUCCI, 2010 apud LERMEN et al., 2015), podendo a 

coloração verde da Amostra 1 (A1) ter contribuído negativamente na sua avaliação. 
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Figura 4.4 - Atributos sensoriais dos bolos com substituição parcial de farinha de trigo por farinha de bagaço de 

uvas, com ou sem aditivos e seus respectivos controles que diferiram entre os tratamentos. Somente pares 

significativos são mostrados. 

 

Legenda: Aparência (azul), odor (amarelo) e maciez (cinza). Com farinha de uva e sem ácidos (A1), sem farinha 

de uva e sem ácidos (C1), com farinha de uva e com ácido cítrico (A2), sem farinha de uva e com ácido cítrico 

(C2), com farinha de uva e com ácido ascórbico (A3), sem farinha de uva e com ácido ascórbico (C3), com 

farinha de uva e com ácidos cítrico e ascórbico (A4) e sem farinha de uva e com ácidos cítrico e ascórbico (C4). 

Fonte: Autores (2021) 

 

Alguns estudos têm verificado que a adição de farinha de bagaço de uva em produtos 

panificados como muffins (BENDER et al., 2016a), cookies (POIANI; MONTANUCI, 2019), 

biscoitos amanteigados (SAMOHVALOVA et al., 2016), pães e brownies (WALKER et al., 

2014) tem provocado boa aceitação global nos provadores, demonstrando o potencial de 

mercado desses produtos alimentícios.   

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

A incorporação dos ácidos ascórbico e cítrico nos bolos com farinha de bagaço de uva 

acarretou possivelmente a estabilização da coloração vermelha, de acordo com o método 

CIELab. Além disso, as formulações com ácido ascórbico apresentaram maiores teores de 

fenólicos totais e capacidade antioxidante em relação às amostras sem ácidos e com farinha de 

uva, sugerindo a interferência positiva do ácido ascórbico na estabilização e maior extração 

desses compostos. 

O bolo com farinha de bagaço de uva e ácido ascórbico apresentou as maiores 

quantidades de compostos fenólicos totais quando comparado aos outros bolos com o 
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subproduto, além de ter sido um dos bolos melhor aceitos pelos provadores, demonstrando o 

potencial de mercado desses produtos alimentícios inovadores, sendo esta destinação do 

subproduto do processamento da uva uma alternativa interessante que pode contribuir ao 

gerenciamento de resíduos industriais.  
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5 SUBPRODUTO DA UVA: PERCEPÇÕES DE EMPRESÁRIOS E 

PROFISSIONAIS DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE UVAS NO SUL DO 

BRASIL 

 

Nesta etapa da pesquisa os objetivos foram: identificar o atual destino do subproduto 

de uvas de empresas do Vale dos Vinhedos, mais importante região do Rio Grande do Sul na 

produção e processamento de uvas, além de verificar a percepção de empresários e 

responsáveis sobre seu uso, as limitações para a transformação do bagaço de uva em produtos 

para consumo humano e as tendências para a ecoinovação nesta área.  
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Resumo: Este trabalho objetiva identificar o atual destino do subproduto de uvas de empresas 

do Vale dos Vinhedos – mais importante região do Rio Grande do Sul na produção e 

processamento de uvas –, além de verificar a percepção de empresários e responsáveis sobre 

seu uso, as limitações para a transformação do bagaço de uva em produtos para consumo 

humano e as tendências para ecoinovação nesta área. Fizeram parte da pesquisa empresas de 

porte grande, médio, pequeno e micro. As destinações do bagaço de uva para produção de 

adubo/composto e alimentação animal foram as mais citadas, havendo duas empresas que 

realizam a transformação do subproduto em alimentos para consumo humano. A preocupação 

ambiental com o destino do resíduo ficou bem caracterizada entre os entrevistados. Os fatores 

limitantes percebidos nesta pesquisa para a adoção desta ecoinovação por mais empresas 

foram: foco na produção de bebidas, falta ou desconhecimento de tecnologias específicas para 

este tipo de produção, elevados custos de investimentos nesta nova cadeia produtiva, mão de 

obra reduzida nas empresas da agricultura familiar e/ou incertezas de mercado. Pesquisas que 

auxiliem a suprir essas demandas para promover a industrialização de cascas e sementes de 

uvas para a dieta humana são essenciais para alavancar essa ecoinovação como ingrediente 

funcional para a indústria de alimentos. 

 

Palavras-chaves: bagaço de uva; ciclo de vida do produto; ecoinovação; indústria de 

alimentos; resíduos de alimentos; sustentabilidade.   

 

Abstract: This work aims to identify the current destination of the grapes by-product of 

companies from Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul most relevant region for grape 

production and processing. Besides that, this study intends to verifying the perception of 

entrepreneurs and responsible people about its use. It also directs to understand the limitations 

for the transformation of grape pomace in products for human consumption, and the trends for 
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eco-innovation in this area. Large, medium, small, and micro-companies were part of the 

research. The destinations of grape marc for the production of fertilizer/compost and animal 

feed were the most mentioned, with two companies that transform the by-product into food 

for human consumption. Among the interviewees, the environmental concern with the 

destination of the waste was well characterized. The limiting factors perceived in this research 

for the adoption of this eco-innovation by more companies were: focus on beverage 

production, lack or lack of knowledge of specific technologies for this type of manufacture, 

high investment costs in this new production chain, labor reduced in family farming 

companies and/or market uncertainties. Research to help meet these demands to promote the 

industrialization of grape skins and seeds for the human diet are essential to leveraging this 

eco-innovation as a functional ingredient for the food industry. 

 

Keywords: grape marc; product life cycle; eco-innovation; food industry; food waste; 

sustainability. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Uvas são frutas produzidas e consumidas em todo o mundo. Seu consumo foi 

alavancado nas últimas décadas, também, devido à pesquisa e divulgação científicas da 

presença de compostos que auxiliam a promoção da saúde humana como compostos 

fenólicos, compostos com atividade antioxidante, entre outros (ABE et al., 2007; XIA et al., 

2010; SANT’ANNA et al., 2014; VENKITASAMY et al., 2019). Contudo, a transformação 

da fruta em produtos industrializados provoca a geração de grande volume de resíduos sólidos 

orgânicos, composto principalmente por cascas, sementes e engaço. Pesquisas recentes 

mostram que esses materiais apresentam significativas concentrações de compostos com 

importantes atividades biológicas (SAURA-CALIXTO, 1998; XIA et al., 2010; BERES et al. 

2019; MAURER et al., 2019).  

Em 2019, a quantidade total de uvas processadas pelas empresas do Rio Grande do Sul 

– principal Estado brasileiro produtor da fruta – foi de 614,3 milhões de quilos (IBRAVIN, 

2019), gerando, consequentemente, grande quantidade de resíduos sólidos orgânicos. Neste 

sentido, observa-se a disposição de grande volume de matéria-prima para a recuperação de 

importantes ingredientes funcionais para a aplicação na cadeia produtiva de alimentos. Graça 

et al. (2017) classifica o bagaço de uva como subproduto, baseado em sua natureza e uso, 

visto que é um produto secundário, produzido como resultado de um processo vitivinícola, 

com valor econômico e industrial bem definido. 

No Brasil, as destinações predominantes do bagaço de uva gerado na produção de 

vinhos, sucos e derivados não estão bem documentadas na literatura científica. Spigno, 

Marinoni e Garrido (2017) realizaram uma revisão abrangente sobre pós-utilização de 
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subprodutos do processamento de uvas e observaram que esse enorme volume de resíduos 

industriais é destinado principalmente à destilação, produção de ácido tartárico e de óleo de 

sementes. Os autores também realizaram uma pesquisa de projetos europeus sobre o uso de 

resíduo de uva e observaram que, dos 16 projetos citados, apenas um tratava diretamente de 

todo o uso do bagaço de uva e a maioria deles avaliava a potencial utilização de polifenólicos 

e extração de óleo.  

Contudo, a extração de compostos bioativos da matriz do resíduo ignora o potencial de 

utilização do bagaço em sua totalidade. Fibras antioxidantes são características desses 

materiais em que compostos bioativos se mantêm presos na matriz alimentar e não são 

extraíveis. Ademais, a alternativa de produção de extratos fenólicos a partir do bagaço de uva 

não resolve o problema de geração de resíduos orgânicos, uma vez que desse processo resulta 

um material orgânico que ainda precisa ter uma destinação correta. Pesquisas com iogurte 

(DEMIRKOL; TARAKCI, 2018), hambúrguer de carne bovina (URQUIAGA et al., 2018) e 

pão (SPORIN et al., 2017) fabricados com adição de subprodutos de uva foram desenvolvidas 

com resultados muito interessantes de incremento no teor de fibras, compostos fenólicos e 

atividade antioxidante nos produtos desenvolvidos.  

Assim, o bagaço de uva desidratado surge como uma alternativa interessante para ser 

utilizado como ingrediente funcional nas indústrias alimentícias. Esta tendência segue o 

princípio da economia circular, na qual há aproveitamento maximizado dos recursos, redução 

do descarte de resíduos, reutilização de componentes da cadeia produtiva, aumentando a 

resiliência do sistema econômico e a preservação do meio ambiente (SARIATLI, 2017). A 

produção de pó de bagaço de uva e sua incorporação em formulações alimentícias se 

caracterizam como uma ecoinovação da cadeia produtiva da uva no mundo. Conforme o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (2017) a ecoinovação é: 

 

o desenvolvimento e a aplicação de um modelo de negócios, moldado por uma nova 

estratégia de negócios que incorpora a sustentabilidade em todas as operações de 

negócios com base no pensamento do ciclo de vida e em cooperação com parceiros 

em toda a cadeia de valor. Ela implica um conjunto coordenado de modificações ou 

novas soluções para produtos (bens/serviços), processos, abordagem de mercado e 

estrutura organizacional que leva a um melhor desempenho e competitividade de 

uma empresa. (UNEP, 2017, p. 16, tradução livre
1
) 

 

                                                 
1
 “(…) the development and application of a business model, shaped by a new business strategy that 

incorporates sustainability throughout all business operations based on life cycle thinking and in 

cooperation with partners across the value chain. It entails a coordinated set of modifications or novel 

solutions to products (goods / services), processes, market approach and organizational structure 

which leads to a company’s enhanced performance and competitiveness.” 
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No entanto, a implementação de estratégias de recuperação de resíduos alimentícios 

requer grandes esforços, incluindo pesquisas de laboratório; realização de estudos piloto para 

a posterior produção em larga escala; proteção de propriedades intelectuais; altos custos de 

processamento, e desenvolvimento de processos bem definidos, tendo em vista a sazonalidade 

da produção e as grandes quantidades do subproduto geradas, as quais estão propensas à 

deterioração microbiana, o que exige tratamento rápido e correto armazenamento. Além disso, 

limitações de tecnologias industriais podem influenciar a tomada de decisões das empresas 

quanto ao processamento e venda de subprodutos (GALANAKIS et al., 2016). 

Por fim, a avaliação da percepção dos principais atores desse grande potencial – as 

indústrias processadoras de uva – é um passo essencial para o estudo do bagaço de uva seco 

como uma ecoinovação. Entretanto, os dados da literatura são escassos sobre o atual destino 

do resíduo da uva, o conhecimento e as perspectivas do potencial uso como ingrediente 

funcional. Assim, este trabalho objetivou: identificar o atual destino desse material por 

empresas do Vale dos Vinhedos – mais importante região do Rio Grande do Sul no que tange 

à produção e processamento de uva –, e analisar a percepção de empresários e responsáveis 

sobre seu uso, as limitações da transformação do bagaço de uvas em produtos para o consumo 

humano e as tendências da ecoinovação nesta área. 

 

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo ocorreu por meio de entrevistas, aplicadas aos responsáveis de 

propriedades/ empresas processadoras de uvas no Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul, 

em 2019 e 2020. A região é caracterizada pelo amplo cultivo de uvas, processamento da fruta 

em forma de vinhos, sucos, espumantes e geleias, além de ser uma rota de enoturismo. O tipo 

de amostragem adotado para a escolha das propriedades foi o não probabilístico intencional, 

que consistiu nos pesquisadores utilizarem os seus julgamentos para selecionarem os 

participantes da pesquisa, considerando-os como boas fontes de informação precisa 

(OLIVEIRA, 2001). A técnica de amostragem por bola de neve, que utiliza cadeias de 

referências, também foi empregada neste trabalho (VINUTO, 2014). No total, 10 empresas/ 

propriedades foram contatadas e destas, 09 representantes retornaram e aceitaram participar 

da pesquisa. 

Um protocolo semiestruturado para as entrevistas foi elaborado. Nele, as perguntas 

foram agrupadas em duas categorias, conforme a destinação do bagaço de uva empregada 

pelas propriedades/empresas. Perguntas iniciais foram realizadas para caracterizar cada 
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participante. Elas versavam sobre: o faturamento, a produção anual de uvas, o caráter próprio 

e/ou terceirizado da produção, a quantidade/percentual de bagaço resultante do processamento 

das uvas e os produtos elaborados na propriedade/ empresa.  

As perguntas foram pré-testadas com um pequeno produtor e processador de uvas do 

Rio Grande do Sul, durante uma visita in loco. Os resultados do pré-teste foram utilizados 

para melhorar a sequência de perguntas, mas não houve alterações substanciais nelas.  

Nove entrevistas, com duração média de 30 minutos cada, foram realizadas e gravadas 

entre maio e junho de 2020. Para a análise dos dados, as falas dos entrevistados foram 

transcritas integralmente em um software de edição de texto para a identificação de temas 

comuns. 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul, CAAE: 24008219.2.0000.8091. Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do estudo. 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.1 Caracterização das propriedades/empresas 

 

De acordo com os critérios de classificação das vinícolas por faturamento, propostos 

por Campregnher, Oliveira, Freitas (2011)
2
, quatro das nove propriedades/empresas 

participantes da pesquisa foram classificadas como grande porte, uma como pequena/média, 

uma como pequena e duas como micro. As empresas G e H complementaram sua 

classificação ao comunicar que pertencem à modalidade de agricultura familiar. A 

caracterização das propriedades/empresas entrevistadas está resumida na Tabela 5.1. 

  

 

  

                                                 
2
 Micro: até R$ 2.400.000,00; Pequena: de R$ 2.400.001,00 até R$ 10.500.000,00; Média: R$ 

10.500.001,00 até R$ 30.000.000; Grande: > que R$ 30.000.001,00.  
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Tabela 5.1 - Caracterização das propriedades/empresas do Rio Grande do Sul entrevistadas em 2020. 

Código da 

entrevista 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

A Grande 

Enóloga e 

Analista de 

qualidade 

Cerca de 500 

ton 
Não 

530 

toneladas 
19% 2 

B Grande 

Controle da 

qualidade de 

processos 

61.779,135 

ton 
Não 

61.779,135 

ton 
15% 7 

C Grande 
Diretor 

executivo 
20.400 ton Sim 20.400 ton 15% 4 

D Grande Agrônomo 500 ton Sim 13.000 ton 10 a 12% 3 

E 
Pequena a 

Média 

Enólogo e 

Diretor 

técnico 

1.100 ton Sim 4.000 ton 12 a 18% 6 

F Pequena Nutricionista 400 ton Sim 400 ton 30% 4 

G 

Micro 

(agricultura 

familiar) 

Proprietários 40 ton Sim 60 ton 20% 2 

H 

Micro 

(agricultura 

familiar) 

Proprietário 62-65 ton Não 30 ton 27% 3 

I * 

Proprietário 

(área 

financeira) 

* * * * 2 

Legenda: Q1 – Classificação; Q2 – Participante Responsável; Q3 – Quantidade anual de uvas produzidas na 

propriedade ou nas suas cooperativas em 2018 ou 2019; Q4 – Aquisição de uvas de outras propriedades/ 

empresas para complementar a demanda da empresa em 2018 ou 2019; Q5 – Quantidade de uvas processadas na 

propriedade/ empresa em 2018 ou 2019; Q6 – Percentual de bagaço de uva gerado; Q7 – Quantidade de tipos de 

produtos a partir das uvas; * Não realiza o processamento de uvas. 

Fonte: Autores (2021) 

 

Os participantes da pesquisa informaram que as empresas elaboram as seguintes 

bebidas: vinhos, sucos, espumantes, cooler, filtrado doce, brandy, frisante e/ou cerveja, 

exceto a empresa I que realiza apenas o processamento do bagaço de uva. A empresa E, além 

de bebidas, produz geleias e cosméticos com as uvas. A empresa F produz suco de uva e 

utiliza os materiais remanescentes deste processamento para produzir vinagres, óleo de 

sementes de uvas e farinhas de cascas e sementes de uvas, sendo todos os seus alimentos 

orgânicos certificados. Além da valorização dos subprodutos da uva, a utilização de matéria-

prima orgânica na produção de novos alimentos, realizada pela empresa F, segundo Barcellos 

et al. (2015), também é uma forma de ecoinovação no setor de alimentos. 

O empreendimento I não realiza o processamento das uvas, mas compra o bagaço de 

uva de outra empresa para realizar a extração do óleo de sementes de uvas e produzir a farinha 

destas sementes. Além disso, o responsável informou que em 2019, o subproduto adquirido 

correspondeu a, aproximadamente, 2.000 Kg de sementes e que se realizou o processamento 

dos materiais de vinificação e de sucos de maneira separada.  
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Conforme a Tabela 5.1, a industrialização da uva nas propriedades/ empresas do Rio 

Grande do Sul que foram entrevistadas neste estudo gerou entre 10% e 30% de bagaço de 

uvas em 2018 ou 2019. Percentuais semelhantes são observados em outros estudos (BENDER 

et al., 2016; CHIKWANHA et al., 2018; MUHLACK, POTUMARTHI, JEFFERY, 2018). A 

qualidade e a quantidade produzida de bagaço de uva variam, em grande parte, com base no 

tamanho da vinícola e nos métodos usados durante o processamento da fruta (MUHLACK, 

POTUMARTHI, JEFFERY, 2018).  

 

5.3.2 Destinos do bagaço do processamento da uva 

 

As destinações do bagaço de uva identificadas no presente estudo foram: produção de 

adubo/compostagem (A, B, F, H, I); alimentação animal (C, H); produção de grappa e/ou 

limoncello (A, E, H); doação para outra empresa que destina à produção de composto 

orgânico (D); doação para outras empresas que o destinam para a produção de adubo e para a 

alimentação animal (E); fornecimento para outros produtores, os quais realizam a extração do 

óleo das sementes e produzem adubo (G), e transformação do subproduto de uva em 

alimentos para o consumo humano (F, I). Considerando a utilização final, as destinações 

predominantes do bagaço de uva foram: 1°) produção de adubo/ compostagem e 2°) 

alimentação animal e produção de bebidas destiladas. Um entrevistado que informou destinar 

o subproduto para a alimentação animal disse: 

C: "é uma pena tá fazendo isso tá, (...) o bagaço da uva é um resíduo (...) cheio(...) de 

muitos nutrientes que poderia tá sendo muito melhor aproveitado, mas hoje a gente não faz 

isso por ‘n’ motivos (...)"   

Essas destinações também foram identificadas por Spigno, Marinoni e Garrido (2017) 

que observaram que esse grande volume de material remanescente das indústrias é, a nível 

mundial, destinado principalmente ao adubo, à alimentação animal, ao aterro, a agentes de 

coloração, à destilação, ao ácido tartárico, a suplementos nutricionais e à produção de óleo de 

semente.  

As empresas F e I realizam a transformação do bagaço de uva em alimento para 

consumo humano há aproximadamente 8 e 6 anos, respectivamente. Os empreendedores que 

processam o bagaço de uva destacaram que o interesse nesta cadeia produtiva surgiu da visão 

de mercado, além da sustentabilidade e benefícios à saúde que esses produtos podem trazer. 
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Os dois participantes entrevistados relataram que apenas uma pequena parte do subproduto é 

destinada para a produção de adubo. 

F: "(…) material muito rico em nutrientes e polifenóis (…)" 

I: "Nós estamos dando um destino nobre (…)" 

Segundo Barcellos et al. (2015), a procura crescente dos consumidores por alimentos 

ecoinovadores está aumentando a demanda por alimentos sustentáveis e, com isso, a 

oportunidade para as empresas agregarem valor, por meio da inovação, a produtos 

alimentares. Esta atitude foi percebida nas entrevistas com as empresas F e I, as quais utilizam 

subprodutos da uva para produzir alimentos que podem proporcionar saúde para os 

consumidores, além de ser uma oferta sustentável para o mercado.      

Foi percebido, ainda, que todas as propriedades/empresas entrevistadas têm a 

preocupação em realizar a destinação ecologicamente correta do bagaço de uva (entendida 

como aquela definida na licença do órgão ambiental), notando-se também que, mesmo as 

empresas que repassam esta responsabilidade para outras, têm o cuidado de saber qual a 

destinação deste subproduto, cumprindo, desta maneira, a legislação estadual e federal, que 

prevê a corresponsabilidade pelo resíduo gerado (RIO GRANDE DO SUL, 1998; BRASIL, 

2010).  

O vínculo entre as empresas que trabalham com o processamento da uva e aquelas que 

se dedicam ao tratamento e destino dos resíduos é abordada pelos entrevistados, conforme 

trechos transcritos a seguir: 

B: "(…) este bagaço e engaço são levados para uma empresa terceirizada, que faz 

todo o processo de tratamento e destino do mesmo".  

G: “(…) a gente manda com nota fiscal né, até porque tem licença ambiental, eles têm 

que dá destino dos resíduos, a gente não pode simplesmente doar né (…) tem toda a parte 

legal disso né (…)” 

Além das preocupações em atender a legislação vigente e preservar o meio ambiente, 

as empresas entrevistadas neste estudo levam em consideração a valorização dos mercados 

sustentáveis, fortalecendo desta maneira, a adoção dessas práticas.  Barbosa et al. (2018) 

verificaram que a utilização de sistemas sustentáveis nas práticas de gestão de empresas 

localizadas na rota turística de produtores de vinhos no Sul do Brasil era percebida pelos 

empresários deste setor como uma ferramenta para aumentar a competitividade nas empresas 

pesquisadas, visto que é crescente o interesse de consumidores por produtos vínicos 

produzidos a partir de práticas sustentáveis. Esse estudo ainda revelou que as empresas – 

mesmo as consideradas de pequeno porte ou empresas familiares – buscavam fazer 
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investimentos para garantir a implantação de práticas sustentáveis em seus estabelecimentos. 

Nos aspectos da sustentabilidade ambiental, os principais resultados observados foram: o uso 

da viticultura orgânica, o tratamento de resíduos sólidos orgânicos, o controle térmico com 

foco no tratamento de pragas, as fontes alternativas de energia e a reutilização de água.  

Conforme o estudo de Muscio; Nardone; Stasi (2016), a adoção das tecnologias 

produção mais limpa (CP) e tecnologias de fim de linha (EOP) está relacionada à 

regulamentação da política ambiental, a fatores de demanda e a fatores de impulso de 

tecnologia (busca interna e externa de conhecimento em ecoinovação empresarial). A 

primeira tecnologia inclui a utilização de matérias-primas produzidas com métodos CP; 

melhorias na eficiência de recursos resultantes de aumentos na produtividade de matéria-

prima e redução de desperdício, reduções nos consumos de água e energia. Já os indicadores 

incluídos na EOP são melhor gestão de resíduos, reduções nas emissões de gases, usando 

dispositivos antipoluição. Os dois tipos de ecoinovação visam reduzir o impacto ambiental do 

CO2 e outras emissões de gases e resíduos, a diferença é que a CP afeta o próprio processo de 

produção e a EOP cuida do impacto das atividades da empresa no meio ambiente, prevenindo 

a propagação da poluição com medidas regulamentares e sendo o rigor das políticas 

ambientais mais importantes para as tecnologias de fim de linha. 

Com relação à adoção das tecnologias para gestão do bagaço de uva, na presente 

pesquisa verificou-se que o setor de Pesquisa e/ou Desenvolvimento (P&D) de produtos, 

quando existente nas empresas, está ligado ao departamento de marketing, o que pode ser um 

fator limitante para inovar com um resíduo. Conforme Triguero, Fernández e Sáez-Martinez 

(2018) um setor específico de P&D é capaz de influenciar positivamente a criação de 

produtos, sugerindo que este setor pode contribuir no desenvolvimento de ecoinovações 

voltadas à eficiência de material, à eficiência energética e à responsabilidade ambiental. Os 

autores ainda afirmam que ecoinovações em empresas de alimentos envolvem investimentos 

em P&D e atividades orientadas ao mercado, sendo o marketing mais associado a produtos e 

inovações ecológicas do que processos e ecoinovações incrementais.   

A atuação, na empresa, do profissional entrevistado, o qual foi indicado por ela, pode 

ter sido um fator limitante para o conhecimento sobre os interesses em ecoinovação dos 

empreendimentos, como por exemplo: os entrevistados A, D e E que trabalhavam no setor ou 

área responsável pela destinação do resíduo da produção, constante nas suas licenças de 

operação e não no setor específico de inovação da empresa. Essa indicação da empresa para a 

entrevista no presente trabalho indica que alguns dos empreendimentos não relacionam o 

bagaço a uma inovação com potencial alimentar, mas sim como um rejeito que deve ser 
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tratado conforme seu licenciamento ambiental. Essa visão pode estar relacionada a uma 

limitação de visão sobre a produção de farinha de bagaço de uva como um ingrediente 

funcional. 

  

5.3.3 Percepções de propriedades/empresas sobre o processamento de bagaço de uva para o 

consumo humano 

 

A percepção dos entrevistados trouxe contribuições importantes para entender as 

dificuldades que provocam o retardo no desenvolvimento de alternativas tecnológicas que 

permitam a produção de alimentos funcionais a partir do bagaço de uva. Por outro lado, 

também foi possível registrar as motivações e vantagens percebidas por aqueles que estão 

desenvolvendo novos produtos. 

Com relação aos fatores limitantes para a implantação do processamento do bagaço de 

uva nas propriedades/empresas entrevistadas percebeu-se fatores como: prioridade na 

produção de bebidas, poucas vinícolas realizando esta atividade na região, inexistência de 

estrutura física específica, altos investimentos, disponibilidade/conhecimento de tecnologia 

específica para esta finalidade, a falta de estudo de mercado e a mão de obra reduzida na 

gestão familiar. Todos esses fatores aparecem nas falas dos entrevistados ao longo do texto: 

B: "(…) porque o negócio da empresa é elaborar vinho e suco e seus derivados da uva 

e do vinho." "(…) teríamos que ter outra empresa para processar este resíduo e nos 

reestruturar para separar o mesmo (bagaço do engaço)."  

E: "Acho que não foi feito porque não tem tradição na região de fazer isso e acaba 

passando despercebido, né, esse potencial que existe, né." 

Dressler (2013) observou que, em relação à noção de superar o foco centrado no 

produto, a indústria do vinho alemã está em transição de um mundo de produção de mercado 

para um mundo que exige a adição de novas atividades de inovação. No atual estudo 

brasileiro, percebeu-se que essa transição tem potencial para acontecer no futuro, observando-

se que as empresas A, C, D e E têm uma equipe de gestão que define as direções do negócio, 

sendo importante a sua sensibilização para a implantação de um novo produto, como a 

transformação do bagaço de uva em alimentos para o consumo humano. No estudo de Bossle 

et al. (2016), há indicação de que o construto “preocupação ambiental gerencial” talvez seja o 

determinante mais forte da estratégia de inovação ambiental.  

A associação entre desenvolvimento sustentável, inovação e ecoinovação parece clara 

na teoria, embora nem sempre seja possível entender sua aplicação na prática (BARCELLOS 
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et al., 2015),  pois a falta de protocolos e equipamentos industriais testados e concisos para o 

processamento de subprodutos pode ser uma barreira adicional a sua adoção. Apesar da 

secagem por ar quente parecer ser o método mais apropriado ao processamento de 

subprodutos alimentares, a dificuldade de armazenar o resíduo com alta umidade e processar 

grande parte dele durante produções altamente sazonais, como suco de uva, é um enorme 

desafio para as indústrias de alimentos. Estas percepções podem ser verificadas abaixo: 

C: "A gente, de certa forma, não tem tecnologia p’ra isso, eu não saberia fazer (…), 

muito resíduo em pouco tempo, o resíduo é perecível (…), a gente não tem mercado p’ra isso 

(…), investimentos – talvez altos – pesados em equipamentos, tecnologias p’ra um mercado 

que a gente não conhece, que a gente não explora ainda (…)" 

G: "Nós não temos estrutura física p’ra isso, (...) Essa parte de alimentos é da Anvisa, 

nós teríamos que construir um outro pavilhão né, e hoje a gente não tem capital de giro p’ra 

isso, a gente até tem um projeto p’ra isso, mas agora com essa crise (...)"    

No Brasil, segundo a legislação sanitária, empresas que processam bebidas têm 

registros diferentes daquelas que processam produtos de origem vegetal, como o caso do 

bagaço de uva (BRASIL, 1997a,b). Isso implica a necessidade de construção de nova 

infraestrutura e aquisição de equipamentos específicos e diferentes da produção de sucos e 

vinhos, o que acarreta grande investimento inicial para o processamento do bagaço por parte 

dessas empresas, ocasionando custos de produção. Observou-se, neste estudo, o conhecimento 

dos entrevistados sobre a necessidade de grandes investimentos em tecnologias para esse tipo 

de ecoinovação, corroborando os resultados da pesquisa de Triguero, Fernández e Sáez-

Martinez (2018), os quais verificaram que a aquisição de máquinas, software, hardware e 

gastos com P&D possibilitam aumentar as capacidades tecnológicas às indústrias, 

contribuindo na promoção de ecoinovações de processos. A percepção de um participante foi 

a de que a lucratividade não seria suficiente, frente ao investimento necessário. Além disso, 

notou-se um alto nível de motivação do produtor por esta cadeia, porém ele se mostrou 

temerário diante dos custos e da proximidade com uma empresa que já está nesta atividade há 

mais tempo. Essa percepção é resumida no trecho a seguir: 

H:"Investimento alto, né, (…), é mais viável fazer uma parceria do que propriamente 

produzir, né.” 

O entrevistado da empresa I relatou que o preço do subproduto não é caro, mas quando 

une esta despesa a outras envolvidas no processo, como mão de obra e transporte, esta 

atividade acaba ficando onerosa. Conforme transcrição abaixo.  
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I:"Mais o frete, mais pessoa p’ra carregar, mais descarregar", "Por isso da 

inviabilidade (...)", "É mais fácil fazer adubo ou silagem", "O produto é barato, mas os 

acessórios p’ra destinação são caros" 

De acordo com Bossle et al. (2016), as empresas buscam avaliar custos, benefícios e 

riscos envolvidos na adoção de ecoinovações, sendo a redução de custos considerada a 

motivação mais relevante. Dressler (2013) ao analisar a inovação de vinícolas alemãs 

identificou que o preço de produtos e serviços foi um fator de grande relevância, enquanto 

outros foram menos expressivos, tais como: a criação de novos serviços, mudanças no 

fornecimento, novas fontes de capital ou novas alianças. Segundo o estudo, o preço domina, 

pois o foco das vinícolas, diante do menor volume para o mercado, é manter os níveis de 

ganhos elevados. Era de se esperar que, dado o menor volume de produção como resultado de 

menos uvas e o risco implícito de desvantagens financeiras, resultasse em um financiamento 

inovador, mas essa reação não foi observada, conforme a metodologia utilizada no estudo. 

Resultados similares foram observados na atual pesquisa. Os entrevistados A, B e C alegaram 

que o foco da empresa é expandir o portifólio de bebidas ao invés de investir em novos 

produtos a partir do bagaço.  

Por outro lado, os entrevistados C, E, G e H indicaram as incertezas em relação ao 

mercado consumidor – apesar da clara consciência do potencial do bagaço de uva como um 

novo produto em seu portifólio – sugerindo um foco na estabilidade, em produtos que já estão 

bem consolidados no mercado. Esse comportamento também foi observado no trabalho de 

Dressler (2013), segundo o qual vinícolas alemãs mostraram que o nível de atividade de 

inovação diminuiu, quando comparadas as atividades atualmente realizadas com as 

planejadas, uma indicação de que os empreendedores podem se esforçar por mais estabilidade 

e menos mudanças.  

Os resultados do estudo de Barcellos et al. (2015) indicaram que os consumidores 

apresentam fortes valores coletivistas e atitudes muito positivas em relação ao meio ambiente 

e à natureza as quais influenciam positivamente na compra de alimentos ecoinovadores. 

Talvez, este mercado de subprodutos da uva na região estudada nesta pesquisa, ainda não 

tenha atraído um quantitativo de consumidores suficiente para provocar elevadas demandas, 

despertando a expansão desse mercado inovador. 

Os participantes deste estudo, de maneira geral, demonstraram ter interesse em 

produtos alimentícios inovadores a partir do bagaço de uvas, havendo empresas que já 

realizam o processamento deste subproduto, as quais ainda encontram motivações para 

continuarem com esta atividade e outras que não descartam essa possibilidade de mercado no 
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futuro, seja para um momento no qual este negócio esteja mais consolidado (como registrado 

abaixo), seja quando dispuserem de mais recursos financeiros e/ou de recursos humanos para 

a sua implantação, seja por meio de parcerias com empresas que já produzem esses alimentos, 

conforme as entrevistas apresentadas ao longo do texto. 

B:"No momento, não, talvez um dia, se tiver uma procura, do qual isso poderá ser 

rentável para empresa." 

 

5.3.4 Tendências para a ecoinovação 

 

As tendências para a ecoinovação também foram observadas nas entrevistas 

realizadas. Os entrevistados C, G e H demonstraram claro interesse na produção e/ou 

comercialização de alimentos funcionais a partir do bagaço de uva, até mesmo prospectando 

mercados, percebendo exigências, necessidades de padronização e a necessária mobilização 

de outros setores da cadeia produtiva para que se possa alcançar um fluxo adequado de 

tecnologia e serviços. 

Os resultados da pesquisa de Bebber et al. (2016) mostraram que os fatores que 

contribuem para as inovações e para manter vantagem competitiva são: a procura por fontes 

de conhecimento externas – por meio do contato próximo com os clientes – e uma visão 

ampla da gestão da empresa em busca de conhecer seu público alvo, proporcionando-lhe 

produtos diferenciados. Essa preocupação foi percebida na entrevista da empresa F, a qual 

informou participar de eventos nacionais para divulgar seus produtos e conhecer o interesse 

dos consumidores sobre possíveis novos produtos. Este empreendimento já vislumbra a 

mudança de denominação dos produtos de farinha para pó, dada a sua percepção de que 

aumentará o público consumidor. Quando seu representante foi questionado sobre a 

possibilidade de inovar na área farmacêutica também, ele demonstrou já ter analisado esta 

alternativa.    

F: “A questão é, p’ra farmacêutica, o que acaba impedindo um pouco p’ra alguns 

usos é que o produto, ele não é padronizado (…), a gente não tem como ter uma fórmula 

idêntica sempre, né, então, eu acho que p’ra indústria farmacêutica, o maior impeditivo é 

isso, né, que eles precisam ter uma dose mais padronizada (...)”      

O estudo e o planejamento estratégico para a implantação da transformação do bagaço 

de uva em produtos alimentícios foram observados em duas entrevistas. A empresa G relatou 

já ter realizado um levantamento de custos e possuir um projeto técnico com a estrutura física 
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exigida pela legislação. A empresa C informou que este assunto já fez parte do seu 

planejamento estratégico, como pode ser verificado a seguir: 

C: "Esse é um assunto que está no nosso radar já há mais tempo, tá, então ele fez 

parte de nosso estudo de planejamento estratégico há mais tempo e tudo, mas pelos motivos 

que eu comentei antes, a gente, até o momento, não levou adiante, né, em fazer investimentos 

em tecnologia (…), mas temos interesse sim, (…) tudo a ganhar com isso né, por vários 

motivos, inclusive p’ra potencializar ou capitalizar ainda mais (…)"    

A indústria vinícola gera grandes quantidades de subprodutos e, devido à relevância da 

vinificação e a subexploração de seus subprodutos, empresas em todo o mundo estão 

desenvolvendo aplicações para esses materiais orgânicos, resgatando valor agregado a esta 

indústria. A tendência é aproveitar alguns compostos fenólicos desses materiais 

remanescentes para explorar seu potencial uso nos campos cosmético, nutracêutico, 

conservação de alimentos, embalagens, farmacêutico e área médica a nível industrial. A 

Comissão Europeia planeja aplicar uma economia circular à ecoinovação com um princípio 

de “desperdício zero”, na qual os resíduos são usados como matéria-prima para a produção de 

novos produtos (GOUVINHAS et al., 2019). 

Cerca de 50 empresas em todo o mundo recuperam compostos valiosos de resíduos de 

alimentos e os vendem como ingredientes para produtos alimentícios processados, para a 

utilização como conservantes naturais ou como compostos funcionais, por exemplo 

(GALANAKIS, 2020). Atualmente, muitas vinícolas estão buscando inovações que 

aumentem a valorização de seus resíduos, escolhendo as técnicas mais disponíveis e 

adequadas (OLIVEIRA, DUARTE, 2014; DAOU et al., 2020). A preocupação crescente dos 

consumidores acerca das questões ambientais, como mudanças climáticas, poluição ambiental 

e uso de recursos naturais incentiva o aumento do mercado de alimentos sustentáveis (VAN 

DOORN, VERHOEF, 2011; DAOU et al., 2020).  

Além disso, foi possível perceber na presente pesquisa que o cumprimento da 

legislação ambiental foi um motivador forte para transformar, doar ou vender o bagaço de uva 

gerado na produção de bebidas, reforçando a hipótese pesquisada por Triguero, Fernández e 

Sáez-Martinez (2018), os quais verificaram que a estrutura regulatória existente é um 

motivador positivo para todos os tipos de ecoinovação na indústria de alimentos. O estudo 

ainda relata que uma alta pressão regulatória e o apoio público a inovações das empresas 

influenciam positivamente a adoção de todos os tipos de ecoinovação. Bossle et al. (2016) 

verificaram, em um estudo de revisão, que as pressões regulatórias ainda aparecem como um 

fator predominante na literatura para a adoção de ecoinovações pelas empresas, esta atitude 
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seria uma “ação para cumprir a lei e outros regulamentos”. Ainda de acordo com o mesmo 

estudo, o financiamento público, em termos de formação ou subsídios, está positivamente 

associado a uma maior vontade de adotar a ecoinovação.  

Dressler (2013) percebeu que a intensidade da inovação não se correlacionou ao 

tamanho, nem à orientação estratégica, nem ao uso de ferramentas de gestão. Apesar da 

maturidade da indústria do vinho e do pequeno porte de seus empresários, a alta intensidade 

de inovação observada em seu estudo confirma que a inovação é altamente relevante para a 

concorrência no mundo do vinho alemão. Já Muscio; Nardone; Stasi (2013) verificaram que 

as características dos negócios são elementos fundamentais para a adoção de ecoinovações, 

observando-se que, em seu estudo, as vinícolas agrícolas têm menor probabilidade de 

introduzir ecoinovações do que as vinícolas não agrícolas. Bossle et al. (2016) também 

verificaram que grandes empresas tendem a desenvolver e adotar mais ecoinovações. No 

entanto, este comportamento exclusivo às grandes empresas não foi verificado na amostra 

estudada no presente trabalho, no qual os resultados mostraram que empresas pequenas, 

micros e uma de grande porte demonstraram interesse e/ou tendência a ecoinovar, por meio da 

transformação de subprodutos de uvas em alimentos para o consumo humano. 

Uma explicação possível é apresentada por Demirel e Danisman (2019), que 

estudaram o efeito do investimento em ecoinovação para pequenas e médias empresas 

europeias e concluíram que somente o ecodesign (redesenho de produtos e serviços para 

reduzir o consumo de matéria-prima ou uso de materiais reciclados) apresentou resultados 

claramente positivos no crescimento dessas empresas. Entende-se que a produção de 

alimentos funcionais a partir de bagaço de uva pode ser considerada um exemplo de 

ecodesign, uma vez que cria produtos a partir do resíduo do processo industrial convencional 

(bagaço de uva), permitindo que pequenas e médias empresas também alcancem bons 

resultados futuros. 

Sáez-Martínez; Díaz-García; Gonzalez-Moreno (2016) também realizaram um estudo 

sobre a ecoinovação em jovens pequenas e médias empresas e constataram que as empresas 

que buscam oportunidades e têm uma contínua colaboração com outros atores no mercado são 

mais propensas a desenvolver a ecoinovação. Além disso, identificaram que as pequenas 

empresas tendem a inovar primeiro em tecnologia e depois em produção sustentável. Desta 

forma, as pequenas empresas precisam desenvolver capacidades inovadoras que as habilitarão 

a adotar tecnologias avançadas antes de se esforçarem para se tornar mais sustentáveis. Na 

presente pesquisa, observou-se que as microempresas que demonstraram interesse no 

reaproveitamento do bagaço de uva possuem a característica de buscar inovações tecnológicas 
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em seus processos e apresentar intensa interação com consumidores e outros atores, incluindo 

outras empresas da região, com as quais trocam informações e conhecimento. Destaca-se, 

ainda, que os entrevistados estão inseridos em uma região caracterizada por ser um cluster 

(agrupamento) vitivinícola, e isto, de acordo com Farias (2013), Menegotto et al. (2018) e 

Fernandes (2019), estimula esse processo de aprendizado e inovação.  

A Figura 5.1 ilustra as destinações do bagaço de uva observadas neste estudo, 

destacando-se a produção de pós/farinhas e óleo de sementes de uvas. A mesma figura mostra 

que ainda há potencial, relatado na literatura, para produzir extrato fenólico a partir das 

sementes, das cascas e dos engaços e extrair corantes e pigmentos das cascas. A produção de 

farinhas ou pós, óleo de sementes, extrato fenólico e extração de corantes e pigmentos são 

alternativas de aproveitamento dos subprodutos das uvas com potencial de mercado 

ecoinovador na região.  

 

Figura 5.1 - As destinações do bagaço de uva das empresas entrevistadas e potencialidades do subproduto, de 

acordo com a literatura. 

 

Legenda: Destinações de bagaço de uva observadas no estudo (linha contínua); outras possibilidades de 

destinações relatadas na literatura (linha pontilhada). 

Fonte: Autores (2021) 

 

De acordo com Ratten (2018), produtores de alimentos localizados em grupos 

regionais ajudam a comunicar informações sobre preocupações com o meio ambiente, visto 

que os agrupamentos fornecem uma fonte de apoio facilitada pela troca de conhecimento. 

Clusters regionais de vinho, por exemplo, ajudam a utilizar o conhecimento para se 

diferenciarem de outras regiões vinícolas, dado a seu tipo de produto. A competitividade entre 

os produtores da mesma área geográfica leva a mais inovações. Uma maneira de diferenciar e 
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atrair mais consumidores preocupados com o meio ambiente seria o investimento em 

ecoinovações.     

A pesquisa contribui no desenvolvimento de tecnologias que podem acarretar “(…) o 

surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou 

mais criadores” (BRASIL, 2004), podendo haver a proteção dessas invenções, por meio das 

patentes (BRASIL, 2004). Sobre o bagaço de uva foi possível localizar um depósito de 

patente (BR 102015030876-0), intitulada “Farinha de trigo contendo farinha de bagaço de uva 

e processo de produção de farinha de trigo contendo farinha de bagaço de uva”, uma invenção 

que pertence ao setor tecnológico da indústria alimentícia dos inventores (INPI, 2016) e outra 

patente identificada (ES 2 524 870 B2) foi “Tempero de origem vegetal com propriedades 

conservantes, substituto do sal e procedimento para sua obtenção” (UBU, 2020, tradução 

livre
3
), com bagaço de uva. 

Conforme Muscio; Nardone; Stasi (2016), ao analisarem a ecoinovação na indústria 

italiana do vinho, verificaram que inovações de produto e processo ocorrem em cerca de 70% 

das empresas; as tecnologias de produção mais limpa são usadas por cerca de 40% das 

empresas e as tecnologias de fim de linha por cerca de 25%; das empresas participantes, 22% 

processam uvas orgânicas; cerca de 22% das vinícolas adotaram todos os tipos de 

ecoinovação verificados no estudo. As empresas de vinho que estão mais abertas à interação 

com o ambiente externo são frequentemente mais propensas a ecoinovar. A troca de 

conhecimento entre as empresas da mesma área poderia gerar um mecanismo líder-seguidor 

que potencializa a propensão à ecoinovação. A cooperação com universidades e centros de 

pesquisa também afeta o acesso a novos processos tecnológicos e impulsiona a ecoinovação. 

A certificação voluntária, destinada a sinalizar os processos de produção verde para os 

consumidores, está muito correlacionada ao investimento em ecoinovação por parte das 

vinícolas, o que implica a existência de uma relação estreita entre a procura e a atividade de 

ecoinovação (MUSCIO; NARDONE; STASI, 2016).  

Assim, como também foi percebido no estudo de Bossle et al. (2016), a maior parte 

das empresas estudadas precisa ampliar seu foco ecoinovador como um objetivo de suas 

estratégias. A constante inovação coloca as empresas em posição de liderança, gerando lucros 

a partir da diferenciação (BEBBER et al., 2016). A importância da ecoinovação para a 

indústria de alimentos aumentou muito nos últimos anos. Vários países estão promovendo 

                                                 
3
 “Sazonador de origen vegetal con propiedades conservantes, sustitutivo de la sal, y procedimiento de 

obtención del mismo.” 
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políticas com foco nos aspectos ambientais da produção e sustentabilidade em toda a cadeia 

de abastecimento (MUSCIO; NARDONE; STASI, 2016). As ecoinovações criam 

oportunidades de mercado para as empresas, aumentando a competitividade delas e de países 

que inovam ecologicamente (ARUNDEL; KEMP, 2009 apud MUSCIO; NARDONE; STASI, 

2013).  

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo analisou a percepção de representantes de empresas que atuam no 

processamento de uvas na região sul do Brasil, que é reconhecida nacionalmente como 

referência na produção de vinhos. As empresas participantes eram de vários portes e, embora 

trabalhem no processamento de uva, comercializam produtos diferenciados entre si, a maioria 

voltada para a produção de bebidas (vinhos, sucos, espumantes, cooler, filtrado doce, brandy, 

frisante e/ou cerveja), também foram incluídas empresas que, além de bebidas, produzem 

geleias e cosméticos a partir de uvas e uma empresa que não produz bebidas, mas trabalha 

com o processamento do bagaço de uvas de outra empresa.  

Quanto às destinações do bagaço gerado no processamento das uvas, houve 

predomínio da produção de composto/adubo e poucas empresas, da amostra estudada, 

realizam a produção de farinhas/pós e óleo de sementes de uvas com o subproduto. As 

empresas que não utilizam este material remanescente como matéria-prima para a produção 

de novos alimentos para o consumo humano demonstraram em suas entrevistas: foco na 

produção de bebidas, falta ou desconhecimento de tecnologias específicas para este tipo de 

produção, elevados custos de investimentos nesta nova cadeia produtiva, mão de obra 

reduzida nas empresas da agricultura familiar e/ou incertezas de mercado. Esses fatores 

podem ser considerados limitantes para a adoção desta ecoinovação.   

Os resultados levantam ideias para pesquisas futuras com temas como a recuperação e 

valorização do bagaço de uva nas indústrias desta fruta – envolvendo um maior número de 

empreendimentos –, bem como estudos comparativos entre empresas/propriedades localizadas 

em diferentes regiões do Brasil. Estudos de percepção sensorial de produtos à base de 

subprodutos de uvas também são necessários, pois o sucesso de uma ecoinovação também 

depende da aceitação dos consumidores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme os resultados físico-químicos e sensoriais deste estudo, as farinhas/pós de 

cascas e sementes de uvas têm potencial de utilização nas indústrias de alimentos como 

ingredientes de produtos alimentícios, com possibilidade de melhorar suas características 

nutricionais e funcionais, proporcionando mais opções de alimentos saudáveis à população. 

Também se observou que – no caso dos produtos sem ingredientes de origem animal e com 

farinha de bagaço de uva analisados – a complementação das formulações com os aditivos 

estudados, respeitando orientações constantes em dispositivos legais, justificou-se por 

melhorar características sensoriais e tecnológicas dos produtos. Além da produção de 

alimentos funcionais, essa destinação do bagaço de uva em escala industrial pode contribuir 

para o melhor gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos, abordando, portanto, um dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (do inglês, Food and Agricultural Organization of the United 

Nations – FAO/UN) (FAO/UN, ODS 12, tradução livre
4
): “Garantir padrões de consumo e 

produção sustentáveis”. De acordo com este objetivo, as pessoas devem ser estimuladas a 

consumir alimentos mais nutritivos, seguros e que sejam produzidos com respeito ao meio 

ambiente (FAO/UN, 2020).  

 As empresas processadoras de uvas precisam realizar a gestão adequada de seus 

resíduos e esta preocupação foi verificada nas entrevistas com as empresas do Vale dos 

Vinhedos. A integração à economia circular – por meio da valorização de seus subprodutos, 

reintroduzindo-os no ciclo econômico – tem sido realizada, predominantemente, a partir da 

compostagem dos resíduos, sendo este composto reutilizado na cultura. Contudo, o uso das 

cascas e sementes para a alimentação humana se mostra uma alternativa muito interessante e 

mais nobre diante da constatação de que parte do setor já tem feito isto com êxito e muitas 

pesquisas têm desenvolvido diversos produtos com esta ecoinovação, alcançando boa 

aceitação de consumidores. 

A secagem com ar quente – método que é menos dispendioso que a liofilização e que 

independe de condições meteorológicas – possibilita a transformação do bagaço de uva em 

farinhas, gerando um produto final com quantidades importantes de compostos bioativos. 

Com isto, fortalece-se a necessidade do desenvolvimento de equipamentos e protocolos 

                                                 
4
 “Ensure sustainable consumption and production patterns.” 
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específicos para o processamento de resíduos de alimentos para a maximização da eficiência 

de processo e retenção de compostos funcionais.  

A elaboração de produtos em que se acrescenta o bagaço de uva ainda reforça a 

possibilidade de exploração de um nicho de mercado com o desenvolvimento de diversas 

alternativas de produtos para a indústria de alimentos, como o de panificação, abordado neste 

estudo, substituindo-se parcialmente a farinha de trigo pelo subproduto de uvas, os quais têm 

demonstrando boa aceitação sensorial. Todavia, observou-se que as destinações 

predominantes do bagaço das uvas de empresas do Vale dos Vinhedos, RS, que foram 

entrevistas neste estudo foram: produção de adubo/ composto, alimentação animal e produção 

de bebidas destiladas. Porém, foram observadas empresas que processam e comercializam 

esse resíduo como ingrediente funcional, as quais se mostram como interessantes casos 

iniciais de estudo. Estas empresas apresentaram visão de mercado quanto à inserção dos 

produtos e valorização de um resíduo subutilizado. As experiências acumuladas por estes 

empreendedores podem ser direcionadoras importantes a serem trabalhadas com outras 

empresas, as quais poderão vislumbrar a viabilidade de usos mais nobres para o bagaço de 

uva. 

Os participantes desta pesquisa, de maneira geral, demonstraram ter interesse em 

produtos alimentícios inovadores a partir do bagaço de uva, havendo empresas que já 

realizam o processamento deste subproduto e outras que não descartam essa possibilidade de 

mercado no futuro. As empresas que não utilizam este material remanescente como matéria-

prima para a produção de novos alimentos para consumo humano demonstraram em suas 

entrevistas: foco na produção de bebidas, falta ou desconhecimento de tecnologias específicas 

para este tipo de produção, elevados custos de investimentos nesta nova cadeia produtiva, 

mão de obra reduzida das empresas da agricultura familiar e/ou incertezas de mercado.  

O uso de resíduos vegetais como ingredientes pela indústria de alimentos e bebidas 

ainda é escasso (BAS-BELLVER et al., 2020). Assim, este trabalho contém importantes 

dados da atual situação da gestão dos resíduos orgânicos da industrialização da uva e de seu 

uso ou perspectivas de uso na produção de alimentos para o consumo humano, o que poderá 

subsidiar a formulação de políticas públicas de fomento à redução do desperdício e da 

mitigação dos impactos do setor ao meio ambiente, por meio de estratégias visionárias para 

impulsionar esta ecoinovação que poderá agregar renda aos produtores da região e contribuir 

para o desenvolvimento sustentável. As limitações/barreiras observadas no presente trabalho 

são de grande relevância para serem trabalhadas em pesquisas aplicadas e políticas públicas 
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para sanar lacunas que se mostram como entraves a um destino mais nobre ao resíduo do 

processamento de uvas. 

Os resultados apresentados nesta pesquisa ainda podem provocar o interesse de 

empresas na criação de equipamentos específicos para esta cadeia produtiva, como também 

incentivar grupos de pesquisas a realizar estudos de percepção sensorial de alimentos com 

subprodutos de uvas, a fim de verificar a aceitação dos consumidores e as possibilidades de 

ampliação desta linha de negócios. 

A ecoinovação, por meio da valorização dos subprodutos do processamento da uva é 

uma área de relevância para a indústria de alimentos, uma vez que a adoção de tecnologias e 

inovações como forma de aumentar o valor agregado de matérias-primas subutilizadas, a 

saudabilidade dos produtos e a sustentabilidade de cadeias produtivas de alimentos podem 

levar a oportunidades de mercados, à vantagem competitiva e, consequentemente, a lucros a 

partir desta diferenciação.    

 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A utilização de resíduos de alimentos para a alimentação humana é tema que vem 

sendo estudado há décadas, se mostrando um grande desafio o escalonamento desse potencial 

para a utilização em larga escala. O presente trabalho visou contribuir com as áreas de ciência 

de alimentos, gestão ambiental e administração para avançar nessa possibilidade. 

O tema é complexo e, por certo, não se espera solucioná-lo completamente. Por isso, a 

partir dos dados desta pesquisa, observa-se a necessidade de novos estudos para fomentar a 

utilização do bagaço de uva como ingrediente funcional na indústria de alimentos. Seguem 

abaixo algumas perspectivas da autora: 

– desenvolver e/ou adaptar equipamentos para o processamento específico de resíduos 

de alimentos; 

– estudar e desenvolver dossiês técnicos de viabilidade técnico-econômica para o 

processamento de bagaço de uva; 

– desenvolver atividades de extensão universitária de transposição de conhecimento 

para as indústrias sobre os benefícios e possibilidade do uso de bagaço de uva para a 

alimentação humana; 

– estudar a percepção do consumidor sobre o uso e consumo de bagaço de uva na sua 

dieta; 
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– realizar estudos de toxicologia, avaliando pós de bagaço de uva obtidos a partir de 

cascas e sementes de uvas provenientes de produção convencional e orgânica, com enfoque 

nos metais pesados; 

– estudar a biodisponibilidade dos compostos antioxidantes dos pós de bagaço de uva, 

por meio de estudos de simulação de digestão humana. 
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