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Os  compostos  fenólicos  são  encontrados  principalmente  em  frutas  vermelhas,  incluindo  as  uvas,  em
comparação a outras frutas e vegetais. Dentre os polifenóis encontrados na uva, destaca-se o resveratrol.
Esta molécula é bastante estudada por apresentar atividade bioquímica benéfica à saúde humana. Uma
dieta rica em compostos antioxidantes (dentre os quais se destaca o resveratrol) pode reduzir a formação
de radicais livres e mitigar os possíveis efeitos danosos destas espécies reativas no organismo. Em um
estudo  constatou-se  que  em  peixes,  doses  de  600μg  de  resveratrol/g  de  alimento  aumentou  a
expectativa de vida e a fertilidade desses animais. Em outro estudo a ingestão de resveratrol durante 30
dias  por  um grupo  de  obesos  reduziu  a  pressão  sistólica  e  os  níveis  de  glicose  e  lipídios  presentes  no
sangue.  Uma amostra de resíduos da vinificação (cascas desidratadas armazenadas em refrigeração) foi
fracionada  e  processada  para  extração  com  solvente  nos  seguintes  métodos:  Extração  assistida  por
micro-ondas  (5  experimentos)  e  extração  assistida  por  ultrassom  (5  experimentos),  com  variação  de
solvente em ambos os métodos (hexano, clorofórmio, acetato de etila, etanol e água). Uma alíquota do
material bruto foi submetida à extração/separação cromatográfica pelo método de coluna suportada com
sílica-gel  e  eluída  com  uma  mistura  de  solventes  (hexano/clorofórmio/acetato  de  etila/metanol)  com
aumento  gradativo  da  polaridade  da  mistura.  Obteve-se  50  frações  previamente  classificadas  pela
coloração da mistura eluente. As frações foram analisadas por cromatografia de camada delgada (CCD)
suportada  com sílica-gel  e  reveladas  com vanilina  sulfúrica.  Os  perfis  cromatográficos  obtidos  em CCD
auxiliaram  na  reunião  de  frações  similares  e  reduzir  o  grupo  amostral  para  12  frações.  Estas  frações
resultantes  foram  analisadas  por  espectrometria  de  massas  de  alta  resolução  pela  técnica  de
electrospray.  O resveratrol foi detectado na fração 11. O estudo comprovou a presença do resveratrol na
matriz residual da indústria vinícola e também apresentou um método físico-químico capaz de separar e
identificar  frações  enriquecidas  com  este  composto.   Constatou-se  que  o  resveratrol  está  presente
também na porção suculenta do fruto (mosto e casca), além da porção oleaginosa (sementes), segundo
referências.  Os  resultados  indicam  ser  possível  a  exploração  comercial  do  resíduo  da  vinificação  para
exploração de compostos com valor comercial/nutricional agregados.
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