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Introdução: Durante o processamento do vinho é gerada uma quantidade expressiva de resíduos, os quais, 

na maioria das vezes, acabam sendo descartados. Estes resíduos podem ser utilizados para produzir uma 

farinha de uva que possui um alto teor de fibras e flavonoides e, assim como a fruta, é considerada uma 

fonte natural de antioxidantes.1-3 Objetivo: avaliar o resíduo da fermentação do vinho por CLAE visando 

seu emprego como fonte de matéria-prima cosmética. Material e Métodos: O resíduo da uva (Vitis 
labrusca L., cv Borbô), após primeira prensa, foi submetido à secagem até obtenção de peso constante. 

Logo depois, foi feita a moagem em moinho de facas e o material foi submetido à extração com diferentes 

solventes: metanol, etanol e acetona, nas concentrações de 75 e 100%, a 60oC e agitação durante 2 h. Em 

seguida, foi realizada filtração à vácuo e liofilização para determinação do rendimento. Os extratos 

liofilizados e os padrões de quercetina, rutina e ácido elágico foram dissolvidos em metanol (50 μg/ml) 

para análise por CLAE. O método foi desenvolvido nas seguintes condições: coluna C18 fase reversa, 

temperatura de forno de 40°C, fluxo de 0,8 ml/min, tempo de corrida de 30 min e fase móvel gradiente de 

água acidificada (3% de ácido acético) e metanol. Resultados e Discussão: O rendimento do extrato 

revelou que o melhor dos solventes foi a acetona a 75% (1,9%), seguida de metanol 75% (1,0%), acetona 

100% (0,9%), etanol 100% (0,5%), etanol 100% (0,2%), e metanol 100% (0,2%). Os cromatogramas 

revelaram semelhança de perfil cromatográfico entre todos os solventes testados. O ativo antioxidante, 

ácido elágico, foi identificado nas amostras dos extratos pela comparação com o perfil espectral do 

padrão analisado. Conclusão: A análise cromatográfica, realizada do extrato da uva proveniente da 

fermentação do vinho, revelou a presença de ácido elágico. O resíduo da produção do vinho prova ser um 

material de interesse como fonte de matéria-prima cosmética com ação antioxidante. 

 

Palavras-chave: uva, resíduo, cosmético. 

 

Referências 
1Louli, V., Ragoussis N., Magoulas K. 2004. Recovery of phenolic antioxidants from wine industry by 

products. Bioresource Technol. 92, 201–208. 
2Aranitoyannis I., Ladas D., Mavromatis A. 2006. Potential uses and applications of treated wine waste: a 

review. Int. J. Food Sci. Technol. 41, 475-487. 
3Rockenbach, I.I., Rodrigues, E., Gonzaga, L.V., Caliari, V., Genovese, M.I., Gonçalves, A.E.S.S., Fett, R., 

2011. Phenolic compounds content and antioxidant activity in pomace from selected red grapes (Vitis 

vinifera L. and Vitis labrusca L.) widely produced in Brazil. Food Chem. 127, 174-179. 

 


