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RESUMO 
 

O aproveitamento de resíduos, como o bagaço de uva advinda do processamento de vinho tornou-se uma 
alternativa para a produção de diferentes subprodutos, extração de compostos de interesse industrial, aos 
quais podem ser inseridos na alimentação humana. O resíduo de uva demonstra potencial em diversas 
atividades, entre elas, antioxidante, antimicrobiana, antiviral, anti-inflamatório, além de compostos com 
propriedades funcionais. Diante disto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o extrato do resíduo de uva 
processado advinda da produção de vinho no munícipio de Marialva - Paraná, quanto a caracterização de 
monossacarídeos. Para isto, o extrato do resíduo de uva foi obtido na Cooperativa Agroindustrial de 
Viticultores (COAVITI), armazenada à -20 °C e liofilizado. A extração foi realizada com água destilada sob 
refluxo durante 4 horas, filtrado, centrifugado, com 2 extrações subsequentes. O extrato aquoso foi 
centrifugado, rota-evaporado e precipitado com etanol por 24 horas à 4ºC. Novamente foram centrifugados, 
filtrados, neutralizados, concentrados e precipitados para separação dos açúcares. O extrato aquoso obtido 
foi submetido a gelo-degelo, centrifugado, dialisado e liofilizado. O extrato liofilizado, nomeado P1, foi 
caracterizado por cromatografia em fase gasosa acoplado a espectrometria de massa (CG-EM) após hidrólise 
e derivatização, e os resultados confirmados com os padrões de monossacarídeos e quantificados com auxílio 
de padrão-interno. A análise de CG-EM apresentou glicose (58,39%), seguido de galactose (galactose (18,96 
%), manose (15,46 %), arabinose (5,76 %) e ramnose (1,43 %). Estes resultados sugerem compostos de 
interesse alimentar que estão relacionados a atividades benéficas a saúde, como antioxidantes e potencial 
prebiótico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Resíduo de uva; Carboidratos; Vitis sp. 

 
 

1.INTRODUÇÃO 
 

O aproveitamento integral dos alimentos e a utilização de outras partes da planta, 
como caule, raiz e folhas é adotado como uma prática sustentável e ecologicamente correta 
(AMARAL et al., 2012). Esta prática além de favorecer o aumento da qualidade do alimento, 
contribui com a diminuição de resíduos gerados por indústria de alimentos. O 
aproveitamento de alimentos que normalmente são descartados como resíduos na 
natureza, além de diminuir o custo, apresenta fácil acesso e melhora ao valor nutricional, 
proporcionando o rendimento do mesmo (VIEIRA et al., 2013).  

Uma das alternativas que vem se destacando desde a década de 1970, conforme 
Oliveira et al. (2002), é o aproveitamento de resíduos, como cascas de frutas, folhas e 
caules como matéria-prima para a produção de diferentes subprodutos, ou até mesmo, 
extração de compostos de interesse industrial em diversos segmentos, aos quais são 
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perfeitamente passíveis de serem inseridos na alimentação humana. Estes normalmente 
apresentam conteúdos significativos de pectinas, glicose, frutose, polissacarídeos, 
oligossacarídeos, pigmentos, antioxidantes e compostos fenólicos (AMARAL et al., 2012; 
CARVALHO et al., 2005; CÓRDOVA et al., 2005). 

A uva é uma das frutas mais cultivadas no mundo, sendo largamente utilizada para 
a produção de vinho. Durante o processamento da uva, é gerada uma quantidade 
expressiva de resíduos. A cada 100 litros de vinho processados são gerados 30 quilos de 
resíduos – bagaço, gavinhas e borras, o que equivale a 210 mil toneladas por ano. Em 
2013, a safra brasileira de uva foi de aproximadamente 1,3 milhão de toneladas, das quais 
208 mil foram destinadas à eliminação (MAPA, 2014). Ainda, entre 2017/2018, a safra de 
uva foi de 1,68 milhões de toneladas de uvas, sendo a maior da história. Estima-se que o 
bagaço corresponda a 16% processada, com isso se toda a uva colhida nesta safra fosse 
processada, a quantidade de resíduos produzidos seria de 269 mil toneladas (ANUÁRIO 
BRASILEIRO DA UVA, 2018). 

Geralmente, o bagaço da uva, composto basicamente por cascas e sementes, é 
descartado no meio ambiente ou tratado como um produto de baixo valor econômico, como 
fertilizante orgânico, ração para animais e na destilação do álcool (BUSTAMANTE et al., 
2008; MATTOS et al., 2017). Porém, a maior parte é descartada sem tratamentos, o que é 
considerado um potencial poluente ambiental devido ao seu baixo pH, o alto teor de 
substâncias fenólicas fitotóxicas e antibacterianas, que resistem à degradação biológica e, 
com isso, provocam contaminação das águas subterrâneas e superficiais (BUSTAMANTE 
et al 2008; ROCKENBACH at al., 2008). Diante disto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 
extrato do resíduo de uva processado de vinho para determinação de seus 
monossacarídeos para que possam ser utilizados em diferentes aplicações. 

 

2.MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. Obtenção da amostra 
 
O subproduto da indústria vinícola, composto por cascas, sementes e talos de uva 

do gênero Vitis, foi cedido pela Cooperativa Agroindustrial (COAVITI) da cidade de 
Marialva, região noroeste do Estado do Paraná, Brasil. O material foi armazenado à -20 °C 
e liofilizado para a realização das extrações. 

 
2.2. Extrações sequenciais 
 
Para a realização da extração, 100 g do resíduo bruto liofilizado foi triturado e 

homogeneizado, e submetido à extração com água destilada fervente sob refluxo durante 
4 horas. O extrato foi filtrado, centrifugado, e submetido a mais 2 extrações consecutivas 
utilizando as mesmas condições já descritas. Após as extrações aquosas, foi centrifugado, 
filtrado, concentrado em rota-evaporador e posteriormente precipitado (precipitação dos 
polissacarídeos) em etanol a 95°GL na proporção extrato/solvente 1:3 (v/v), por 24 horas 
à 4°C. 

O precipitado obtido do extrato aquoso, nomeado P1, foi diluído em água destilada 
e submetido ao processo de gelo-degelo para retirar os compostos insolúveis, conforme 
Iacomni, Gorin e Baron (1988). O sobrenadante obtido foi submetido ao processo até que 
nenhum precipitado fosse gerado após a centrifugação.  O material solúvel (sobrenadante) 
foi submetido à diálise empregando-se uma membrana de limite de exclusão de 10.000 
Da. O material dialisado foi liofilizado para a caracterização química.  
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2.3.Análise da Composição Monossacarídica por Cromatografia em Fase Gasosa 
acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) 
 

A amostra P1 (2 mg) foi submetida a análise de composição de monossacarídeos 
por por CG-EM de alditóis-acetatos conforme a metodologia descrita por Sassaki et al. 
(2008), com modificações. A composição foi realizada por Cromatografia em Fase Gasosa 
(Agilent 7890B) acoplada a Espectrometria de Massa (Agilent 5977 A MSD) utilizando uma 
coluna capilar de sílica fundida HP5-MS UI Agilent (30m x 0,25 mm x 0,25 µm). O gás hélio 
foi utilizado como gás de arraste com temperatura de 220 °C, pressão 11.694 psi e fluxo de 
22,4 mL/min. A linha de transferência, temperatura da fonte MS e temperatura do Quad MS 
foram mantidas a 280 °C, 230 °C e 150 °C, respectivamente. O fluxo da coluna foi de 1,1971 
mL/min, volume de injeção de 1 µL de amostra com tempo total de análise de 37 minutos.  

A coluna foi mantida em 80 °C durante 2 minutos após injeção e, então, foi 
programado para o aumento de 10 °C/ min até 180 °C, mantido nesta temperatura por 2 
minutos, com aumento para 240 °C pela taxa de 5 °C/min e mantida nesta temperatura por 
5 minutos.  

A identificação dos compostos foi realizada utilizando o software Data Analysis que 
foi realizada por comparação com seus espectros de massa e com o tempo de retenção 
dos padrões (glicose, galactose, ramnose, arabinose e manose) analisados sob as mesmas 
condições da amostra. A concentração monossacarídica foi obtida pela análise de área 
relativa pela integração dos picos cromatográficos, correlacionados com o padrão interno 
(mio-inositol) e os resultados foram calculados e expressos em µg e porcentagem (%) do 
monossacarídeo analisado (LOPES et al., 2016, com modificações). 
 
3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 A composição monossacarídica de P1 foi determinada pelo tempo de retenção (TR) 
e espectro de massa, confirmada pelos padrões em comparação com a amostra. Estes 
foram quantificados pelo padrão interno. A figura 1 demonstra o perfil cromatográfico da 
amostra P1, onde os pico observados foram identificados e quantificados, sendo: (1) 
Ramnose, RT: 12,37 min com 0,61 µg/2 mg de amostra; (2) Arabinose, RT: 12,65 min com 
2,45 µg/2 mg de amostra; (4) padrão mio-inositol, RT: 19,38 min; (5) Manose, RT: 19,85 
min com 6,57 µg/2 mg de amostra; (6) Glicose, RT: 20,26 min com 24,83 µg/2 mg de 
amostra; e (7) galactose, RT: 20,56 min com 8,06 µg/2 mg de amostra. O pico (3) não foi 
identificado. 

Entre os monossacarídeos quantificados, glicose (58,39% dos compostos 
identificados) apresentou maior concentração quando comparado aos demais açúcares, 
seguido de galactose (18,96%), manose (15,46%), arabinose (5,76%) e ramnose (1,43%). 
O bagaço de uva na produção de vinho é um resíduo de extremo valor e importância para 
a indústria alimentícia, diante disto, atualmente, as empresas e pesquisas científicas 
demonstram grande interesse em diversos estudos e aplicações para este resíduo (Bordiga 
et al., 2019). Este resíduo basicamente consiste em peles, polpa, sementes e caule 
prensados (Fontana, Antoniolli e Bottini, 2013). 
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Figura 1. Cromatograma do extrato do resíduo de uva (P1) submetido a determinação de 
composição monossacarídica. TR*: Tempo de retenção. 

  
O bagaço de uva é um resíduo rico em carboidratos. A maioria destes carboidratos 

são monossacarídeos solúveis, como glicose e frutose, e polissacarídeos da parede celular. 
Os carboidratos solúveis podem ser utilizados para a produção de biocombustível (CORBIN 
et al., 2015). Já os heteropolissacarídeos, que formam as paredes celulares das plantas 
representam uma fonte promissora de novos candidatos a prebióticos (YOO, KIM e PAEK, 
2012), que são classificados como compostos não digeríveis por enzimas humanas que 
estimulam a atividade ou o crescimento de bactérias benéficas no cólon, trazendo 
benefícios para a saúde humana (ROBERFROID et al., 2010; VITALI et al., 2012). 

Além disso, o bagaço da uva está relacionado com alto conteúdo de compostos 
fenólicos, com efeito benéfico a saúde humana, contribuindo ainda para atividade 
antimicrobiana, antiviral, anti-inflamatório e antioxidante (Chamorro et al., 2012; Fontana, 
Antoniolli e Bottini, 2013). Entre os compostos encontrados na parece celular da epiderme 
da uva, 30% representa polissacarídeos (Chamorro et al., 2012), formados por 
monossacarídeos, conforme demonstrado neste estudo. 
 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A utilização de resíduos alimentícios dos processos industriais torna-se atualmente 
uma alternativa viável, como bagaço de uva, para produção de subprodutos e extração de 
compostos de interesse alimentar. Entre estes compostos, os carboidratos, como os 
açúcares simples estão associados a promoção da saúde e aumento do valor nutricional 
dos alimentos. 

Entre os monossacarídeos avaliados neste estudo, destaca-se glicose, galactose e 
manose, e em concentrações inferiores arabinose e ramnose. Desta forma, a utilização do 
bagaço de uva para a obtenção de compostos químicos com aplicações tecnológicas e 
propriedades biológicas relevantes é uma alternativa promissora, que reduz os impactos 
ambientais e, ainda, permite agregar valor a estes resíduos, dando-lhes um destino mais 
nobre.  



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 

REFERÊNCIAS 
 

AMARAL, D. A.; PEREIRA, M. L. S.; FERREIRA, C. C.; GREGÓRIO, E. L. Análise sensorial 
de geleia de polpa e de casca de maracujá. Revista HU. n.2, 2012. 

Anuário brasileiro da uva 2018. Editora Gazeta Santa Cruz, 2017. 2017. Disponível em< 
http://www.editoragazeta.com.br/produto/anuario-brasileiro-da-uva-2018/>. Acesso em: 
03.ago.2019. 
 
BRASIL. Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 03 de agosto de 2010. 
 
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. RESOLUÇÃO CONAMA nº 313, de 29 de 
outubro de 2002. Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. Diário 
Oficial da União. Brasília. 18 de dezembro de 2002. 
 
BUSTAMANTE M. A.; MORAL, R.; PAREDES, C.; PÉREZ-ESPINOSA, A.; MORENO-
CASELLES, J.; PÉREZ-MURCIA, M. D. Agrochemical characterisation of the solid by-
products and residues from the winery and distillery industry. Waste Manage, v.28, p.372–
380, 2008. 
 
CARVALHO, J. M.; MAIA, G. A.; FIGUEIREDO, R. W. Bebida mista com propriedade 
estimulante à base de água de coco e suco de cajú clarificado. Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, Campinas, SP, v. 25, n. 4, p. 813-818, 2005. 
 
Chamorro, S.; Viveros, A.; Alvarez, I.; Vega, E.; Brenes, A. Changes in polyphenol and 
polysaccharide content of grapes dextract and grape pomace after enzymatic treatment. 
Food Chemistry, v.133, n.2, p.308-314, 2012. 
 
CORBIN, K. R.; Hsieh, Y.S.Y.; Betts, N. S.; Byrt, C. S.; Henderson, M.; Stork, J.; DeBolt, S.; 
Fincher, G. B.; Burton, R. A. Grape marc as a source of carbohydrates for bioethanol: 
chemical composition, pre-treatment and saccharification. Bioresource technology, v.193, 
p. 76-83, 2015. 

CÓRDOVA, V. K.; GAMA, T. M. M. T. B.; WINTER, C. M. G.; KASKANTZIS NETO, G.; 
FREITAS, R. J. S. Características físico-químicas da casca do maracujá amarelo (Passiflora 
edulis flavicarpa degener) obtida por secagem. Boletim CEPPA, Curitiba, v. 23, n. 2, p. 
221-230, 2005. 
 
FONTANA, A. R.; ANTONIOLLI, A.; BOTTINI, R. Grape Pomace as a Sustainable Source 
of Bioactive Compounds: Extraction, Characterization, and Biotechnological Applications of 
Phenolics. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v.61, 2013. 
 

IACOMINI, M.; GORIN, P. A.; BARON, M.; TULLOCH, A. P.; MAZUREK, M. Novel D-
glucans obtained by dimethylsulfoxide extraction of the lichens Letharia vulpina, Actinogyra 
muehlenbergii, and an Usnea sp. Carbohydrate Research, v.176, n.1, p.117-126, 1988. 
 
LOPES, S. M. S.; FRANCISCO, M. G.; HIGASHI, B.; DE ALMEIDA, R. T. R.; KRAUSOVÁ, 
G.; PILAU, E. J.; GONÇALVES, J. E.; GONÇALVES, R. A. C.; DE OLIVEIRA, A. J. B. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Chemical characterization and prebiotic activity of fructo-oligosaccharides from Stevia 
rebaudiana (Bertoni) roots and in vitro adventitious root cultures. Carbohydrate polymers, 
v.152, p. 718-725, 2016. 
 
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2014. Disponível em < 
http://www.agricultura.gov.br/>. Acesso em: 07.mai.2019. 
 
MATTOS, G. N.; TONON, R. V.; FURTADO, A. A.; CABRAL, L. M. Grape by‐product 
extracts against microbial proliferation and lipidoxidation: a review. Journal of the Science 
of Food and Agriculture, v. 97, n. 4, p. 1055-1064, 2017. 
 

OLIVEIRA, L. F.; NASCIMENTO, M. R.; BORGES, S. V.; RIBEIRO, P. C. N.; RUBACK, V. 
R. Aproveitamento alternativo da casca do maracujá-amarelo (Passiflora edulis F. 
FLAVICARPA) para produção de doce em calda. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
v.22, n.3, p.259-262, 2002. 
 

ROCKENBACH, I. I.; SILVA, G. L.; RODRIGUES, E.; KUSKOSKI, E. M.; FETT, R. Influência 
do solvente no conteúdo total de polifenóis, antocianinas e atividade antioxidante de 
extratos de bagaço de uva (Vitis vinifera) variedades Tannat e Ancelota. Ciência 
Tecnologia de Alimentos, v. 28, p.238-244, 2008. 

SASSAKI, G. L.; SOUZA, L. M.; SERRATO, R. V.; CIPRIANI, T. R.; GORIN, P. A.; 
IACOMINI. M. Application of acetate derivatives for gas chromatography-mass 
spectrometry: novel approaches on carbohydrates, lipids and amino acids analysis. Journal 
of Chromatography A, v. 1-2, p. 215-222, 2008. 

VIEIRA, L. S.; VIEIRA, C. R.; FARIA, T.; AZEVEDO, E. M. C. Aproveitamento integral de 
alimentos: desenvolvimento de bolos de banana destinados à alimentação escolar. Revista 
da Universidade Vale do Rio Verde, v.11, n.1, p.185-194, 2013. 

YOO, H.D.; KIM, D.; PAEK, S.H. Plant cell wall polysaccharides as potential resources for 
the development of novel prebiotics. Biomolecules & therapeutics, v.20, n.4, p. 371, 2012. 
 
ROBERFROID, M. B.; GIBSON, G. R.; HOYLES, L.; MCCARTNEY, A. L.; RASTALL, R.; 
ROWLAND, I.; WOLVERS, D.; WATZL, B.; SZAJEWSKA, H.; STAHL, B.; GUARNER, F.; 
RESPONDEK, F.; WHELAN, K.; COXAM, V.; DAVICCO, M. J.; LÉOTOING, L.; WITTRANT, 
Y.; DELZENNE, N. M; CANI, P. D.; NEYRINCK, A. M.; MEHEUST, A. Prebiotics effects: 
metabolic and health benefits. British Journal of Nutrition, v.104, n.2, S1–63, 2010. 
  
VITALI, B.; NDAGIJIMANA, M.; MACCAFERRI, S.; BIAGI, E.; GUERZONI, M. E.; BRIGIDI, 
P. An in vitro evaluation of the effects of probiotics and prebiotics on the metabolic profile of 
human microbiota. Anaerobe, v.18, p.386–391, 2012. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sassaki%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18783777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18783777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serrato%20RV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18783777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cipriani%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18783777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gorin%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18783777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iacomini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18783777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18783777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18783777

