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 A uva é uma das frutas mais cultivadas no mundo, onde sua produção mundial é destinada à fabricação
de sucos, vinhos e derivados, gerando uma quantidade expressiva de resíduos, especialmente o bagaço,
composto de casca e sementes, o qual apresenta uma fonte promissora de substâncias bioativas naturais
como os compostos fenólicos, capazes de combater danos oxidativos causados por radicais livres. Neste
contexto,  o  presente  trabalho  teve  por  objetivo  avaliar  a  estabilidade  de  polifenóis  totais  presentes  no
bagaço de uva tinta das cultivares Vitis Vinífera e Vitis Labrusca a fim de melhor aproveitar os efeitos
benéficos  destes  compostos.  Os  bagaços  foram  associados  a  dois  veículos  estabilizantes  (goma
carragena  e  goma  xantana)  em  duas  proporções  diferentes  (5%  e  15%),  submetidos  ao  processo  de
secagem  a  uma  temperatura  de  40  °C  por  aproximadamente  48  h,  posteriormente  moído  em  duas
granulometrias,  10  mesh  e  16  mesh.  A  farinha  foi  exposta  em  diferentes  condições  de  temperatura
(-18°C, 5°C e 20°C), luz (ausência e presença) e tempo (40 dias). A estabilidade foi avaliada através de
análises de polifenóis  totais  a  partir  do método que emprega o reagente de Folin-Ciocalteau a cada 10
dias. Para a extração, as amostras foram colocadas em solução etanólica 70:30 (pH 4) por 48 horas antes
de analisadas.  As farinhas apresentaram elevados teores de compostos fenólicos tendo havido maiores
degradações  nas  amostras  da  variedade  Labrusca.  A  granulometria  das  farinhas  influenciou
significativamente o conteúdo de compostos fenólicos apresentando maiores concentrações nas amostras
com  16  mesh.  Os  pigmentos  fenólicos  mostraram-se  bastante  variáveis,  quando  comparadas  as  duas
proporções  dos  estabilizantes  utilizados.  Portanto,  os  bagaços  de  uva,  independente  das  variedades,
apresentaram-se  como fontes  de  compostos  bioativos,  sendo  considerado  como alternativa  viável  para
recuperação e incorporação nos diversos processos de produtos alimentícios.
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