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Com a grande produção de vinho e derivados, também há a geração de uma expressiva quantidade de
resíduos, sendo o bagaço de uva o principal subproduto. Este resíduo tem potencial para ser empregado
na indústria de alimentos e na produção de novos materiais, por conter em sua composição compostos
fenólicos totais. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a estabilidade dos compostos fenólicos
totais presentes no bagaço de uva branca Vitis labrusca, em relação a luz, oxigênio, pH, temperatura e
granulometria. Para isso, o bagaço foi seco em estufa a 40°C por 48 h e posteriormente moído utilizando
duas malhas, uma de 1,00 mm (16 mesh) e outra de 1,70 mm (10 mesh). Para avaliar a estabilidade ao
pH,  10g  do  extrato  foram  mantidos  em  solução  tampão  citrato-fosfato  em  diferentes  valores  de  pH
mantidos sob refrigeração (± 5 °C) por um período de 40 dias. A estabilidade à temperatura foi avaliada
submetendo 10g dos extratos a diferentes temperaturas (-18, 5, 25 e 40 °C) por um período de 60 dias.
Para avaliar a estabilidade ao oxigênio, 10g dos extratos secos foram embalados a vácuo e mantidos a 5
e 30 °C e comparados a amostras mantidas em atmosfera de oxigênio por um período de 60 dias. Para
avaliar a estabilidade à luz, 10g dos extratos foram embalados com papel alumínio e mantidos a 5 e 30
°C  e  comparados  a  amostras  mantidas  em  atmosfera  de  oxigênio  por  um  período  de  60  dias.  Para  a
avaliação  dos  compostos  fenólicos  totais  foi  utilizado  o  método  do  Folin-Ciocalteau.  Observou-se  que
melhores resultados são obtidos na granulometria de 16 mesh, e verificou-se que os compostos fenólicos
totais  são  resistentes  ao  armazenamento  em  diferentes  temperaturas  e  com  ausência  ou  presença  de
oxigênio  e  luz.  Entretanto,  são  sensíveis  a  mudança  nos  valores  de  pH,  pois  pôde-se  observar  o  efeito
negativo  da  presença  destas  soluções,  onde  em  todos  os  ensaios  constatou-se  degradação  dos
compostos fenólicos totais, quando comparado ao tempo zero (sem adição das soluções tampão). A partir
das análises realizadas, pode-se concluir que a farinha do bagaço de uva branca Vitis labrusca pode ser
uma alternativa para elaboração de novos produtos, aumentando o valor agregado deste subproduto, e
diminuindo o impacto ao meio ambiente.
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