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RESUMO 

 
Entre os diferentes atrativos que levam um consumidor a escolher um produto, a cor certamente 

é um atributo sensorial que exerce grande influência, sendo um dos primeiros critérios avaliado. 

Diversos corantes artificiais são utilizados para formulação de produtos alimentícios, porém, 

cada vez mais estudos estão sendo realizados visando substituir o uso destes aditivos por 

corantes naturais, em razão de sua toxicidade e potencial carcinogênico. Uma alternativa viável 

para o fornecimento de cores que variam desde o laranja, o vermelho, a púrpura até o azul, são 

as antocianinas. Diversas são as fontes para obtenção de antocianinas, uma delas é a uva tinta 

utilizada para fabricação de vinhos e sucos, bem como os resíduos gerados durante a produção 

desses vinhos e sucos. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou a utilização dos resíduos 

de vinificação e do preparo de suco de uva para obtenção de corante natural de antocianina e 

avaliou sua estabilidade bem como suas propriedades funcionais. Os resíduos foram cedidos 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA, foi determinado o resíduo com 

maior concentração de antocianina através da comparação de médias por teste de Tukey e teste 

T (P⩽0,05) para resíduo de suco e vinho. Os extratos obtidos, foram concentrados até um 

volume de 30% do seu volume original, caracterizados e submetidos à teste de estabilidade com 

amostras tamponadas (pH 2 e pH 3,5) expostas à luz e ao escuro, em temperatura ambiente (25 

±2°C), por oito semanas. Periodicamente foi quantificado o teor de antocianinas, bem como 

foram realizadas análises de compostos fenólicos totais e da capacidade antioxidante pelos 

métodos ABTS e FRAP, e análise colorimétrica. O teste de estabilidade indicou a degradação da 

cor e dos compostos bioativos em ambos os extratos obtidos tanto em pH 2 como em pH 3,5. Os 

resultados de fenólicos dos extratos expostos a luz, após 21 dias, mostraram uma degradação de 

39,16% (pH 2) e 46,5% (pH 3,5) para os resíduos da elaboração de vinho com um tempo de 

meia vida em ausência de luz de 2310,4 h (pH 2) e 1732,8 h (pH 3,5). O extrato de resíduo da 

elaboração de suco apresentou uma degradação da antocianina em presença de luz de 25% (pH 

2) e 29,3%(pH 3,5) já no 9º dia de avaliação, mas apresentou ao final da estabilidade um tempo 

de meia vida e valores de antioxidantes similares para ambos os pHs.  
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ABSTRACT 

 

Among the different attractions that lead a consumer to choose a product, color is 

certainly a sensory attribute that exerts great influence, being one of the first criteria evaluated. 

Several artificial colors are used to formulate food products, however, more and more studies 

are being carried out to replace the use of these additives with natural dyes, due to their toxicity 

and carcinogenic potential. Anthocyanins are a viable alternative for the supply of colors 

ranging from orange, red, purple to blue. There are several sources for obtaining anthocyanins, 

one of which is the red grape used to make wines and juices, as well as the residues generated 

during the production of these wines and juices. In this context, the present work aimed to use 

the vinification residues and the preparation of grape juice to obtain natural anthocyanin dye 

and evaluated its stability as well as its functional properties. The residues were provided by 

the Brazilian Agricultural Research Corporation-EMBRAPA, the residue with the highest 

anthocyanin concentration was determined by comparing averages by Tukey test and T test 

(P⩽0.05) for juice and wine residue. The extracts obtained were concentrated to a volume of 

30% of their original volume, characterized and subjected to the stability test with buffered 

samples (pH 2 and pH 3.5) exposed to light and dark, at room temperature (25 ± 2 ° C) for eight 

weeks. The anthocyanins content was periodically quantified, as well as analyzes of total 

phenolic compounds and antioxidant capacity by ABTS and FRAP methods, and colorimetric 

analysis. The stability test indicated the degradation of color and bioactive compounds in both 

extracts obtained at both pH 2 and pH 3.5. The phenolic results of the extracts exposed to light, 

after 21 days, showed a degradation of 39.16% (pH 2) and 46.5% (pH 3.5) for the residues of 

wine making with a half-life time in the absence of light of 2310.4 h (pH 2) and 1732.8 h (pH 

3.5). The juice extract residue showed anthocyanin degradation in the presence of light of 25% 

(pH 2) and 29.3% (pH 3.5) already on the 9th day of evaluation, but presented at the end of 

stability a time half-life and similar antioxidant values for both pHs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entre os diferentes atrativos que levam um consumidor a escolher um produto, a cor 

certamente é um atributo sensorial que exerce grande influência, sendo um dos primeiros 

critérios avaliado. Sabendo disso, a indústria alimentícia faz uso de corantes como estratégia 

para favorecimento do produto processado, já que a cor exerce efeito estimulante no consumidor. 

Os corantes são aditivos alimentares definidos como toda substância que confere, intensifica ou 

restaura a cor de um alimento (CONSTANT et al, 2002). São divididos em três categorias 

permitidas pela legislação para uso em alimentos, sendo: corantes naturais, o corante caramelo 

e os corantes artificiais (BRASIL, 1965). 

Alimentos, especialmente frutas e vegetais, são naturalmente coloridos principalmente 

por quatro grupos de pigmentos: as clorofilas (verdes), os carotenóides (vermelho-laranja-

amarelo), betalaína (vermelho) e as antocianinas (vermelho-azul-púrpura). Esses pigmentos 

naturais também são incorporados em produtos alimentícios, em substituição aos artificiais, 

porém ainda são pouco utilizados já que são mais instáveis e mais caros (RODRIGUEZ-

AMAYA, 2016). 

O interesse renovado em pigmentos naturais vem sendo estimulado por seus benefícios 

potenciais à saúde e preocupação com a segurança de alimentos coloridos artificialmente, 

devido toxidez dos corantes artificiais. Diversas pesquisas têm sido divulgadas recentemente 

sobre fontes de pigmentos naturais, métodos de extração, composição em alimentos juntamente 

com os fatores de influência, efeitos durante o processamento, biodisponibilidade, estabilidade, 

produção de corantes alimentares e efeitos na saúde (RODRIGUEZ-AMAYA, 2018). 

A extração dos pigmentos naturais pode ser feita a partir de plantas, insetos/animais e 

minerais (SHAHID et al., 2013). Estudos demonstram a capacidade antioxidante desses 

pigmentos, conferindo características funcionais ao alimento, bem como a melhora da cor do 

produto final (FALCÃO, 2007).  

Diversos estudos têm evidenciado que o consumo frequente de alimentos contendo 

compostos bioativos com capacidade antioxidante está relacionada a uma menor incidência de 

doenças crônico-degenerativas, causando, assim, um maior interesse no consumo de alimentos 

ricos em antioxidantes naturais, como as antocianinas (HRAS et al., 2000). 
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As antocianinas (do grego anthos flor e kianos azul), são compostos da família dos 

flavonoides, têm um alto potencial para uso como corante natural em alimentos devido as suas 

cores atrativas. Diferente dos corantes artificiais, não são tóxicas e nem mutagênicas, com 

propriedades farmacológicas bem conhecidas e que contribuem para seu uso terapêutico. São 

responsáveis pelas cores rosa, vermelho, roxo, violeta e azul de flores, frutas e vegetais 

(SARNI‐MANCHADO, 1996; COULTATE, 2004).  

As uvas são uma das fontes mais conhecidas de antocianinas, o consumo de derivados 

de uva, principalmente o suco e o vinho, são frequentemente citados como benéficos à saúde 

pelo seu poder antioxidante. (RENAUD; DE LOGERIL, 1992; BRENNA, 2001).  

A produção de vinho e suco elaborados de uvas tintas tem gerado grande quantidade de 

resíduos que são geralmente utilizados para a fabricação de fertilizantes ou ração animal.  Esses 

resíduos embora predominantes durante o período da safra, são distribuídos ao longo do ano e 

podem ser considerados materiais perigosos se não forem descartados adequadamente. 

(BARBA, 2016). 

Resíduos da produção de vinho e suco de uva são fontes de compostos fenólicos, como 

as antocianinas, podendo ser uma alternativa viável para a produção de corantes naturais para 

utilização em alimentos. (LAPORNIK et al., 2005). 

Sabendo dessa grande quantidade de resíduos gerados e do seu potencial como fonte de 

antocianinas, objetivou-se, nesse trabalho, a utilização dos resíduos de vinificação e do preparo 

de suco de uva para obtenção de corante natural de antocianina e avaliou-se sua estabilidade 

bem como suas propriedades funcionais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Produção de vinho tinto no semiárido nordestino 

 

A elaboração convencional de vinhos no mundo está situada em regiões em que o clima 

é temperado, localizadas entre os paralelos 30-45º no Hemisfério Norte, onde encontram-se o 

Canadá, os Estados Unidos, todos os países tradicionais da Europa, como Espanha, França, 

Itália, Portugal e Alemanha, e situada entre 29-42º no Hemisfério Sul, onde estão o Chile, a 

Argentina, a África do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia e os estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, no Brasil (CARBONNEU, 1999). 

 O cultivo da uva no Brasil iniciado em 1532, mas a viticultura tornou-se atividade 

socioeconômica no final do século XIX, com a chegada dos italianos. A partir da década de 

1980, iniciou-se no Semiárido nordestino o cultivo de uva destinada a elaboração de vinho, 

firmando o Vale do São Francisco como uma nova fronteira para expansão da vitivinicultura 

no mundo, numa condição muito particular, na qual uvas destinadas a elaboração de vinhos 

podem ser produzidas durante o ano todo, possibilitando o escalonamento da produção e a 

obtenção de duas safras anuais, sob condições irrigadas no trópico semiárido (PEREIRA, et al., 

2009; MELLO, 2016). 

Apesar do Rio Grande do Sul ser o estado tradicionalmente conhecido pela sua produção 

de uva no país, contribuindo anualmente com mais da metade da produção Nacional, conforme 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o mesmo órgão, 

Petrolina-PE foi considerado o município brasileiro que mais produziu uva em 2010 (141.480 

toneladas), sendo responsável por 72,5% da produção do estado de Pernambuco e 10,5% da 

produção Nacional e a frente da tradicionalmente conhecida cidade de Bento Gonçalves-RS 

(IBGE, 2010). 

Na produção de vinhos, a região do Vale do São Francisco é considerada a segunda 

maior região produtora do país, dita como promissora para a elaboração de vinhos comerciais 

de qualidade a partir de variedades da espécie Vitis vinifera (TONIETTO, 2009). 

 O Vale do São Francisco é responsável por mais de 15% da produção nacional, com 

foco na produção de vinhos finos e espumantes. Estes vinhos possuem tipicidade própria e 

dependendo do mês em que ocorre a colheita e a elaboração os vinhos apresentam grandes 

variações em composição, qualidade e tipicidade, principalmente devido à variabilidade 
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climática interanual. Esses vinhos são conhecidos como “vinho do sol” e caracterizados como 

jovens e frutados (PEREIRA et al., 2008; PEREIRA, 2013).  

 

Figura 1- Produção de vinho no sertão pernambucano. 

 
Fonte: G1 Petrolina (2018) 

 

A região do Vale do São Francisco, tem como as principais variedades de uva Vitis 

vinífera destinadas para a elaboração de vinhos tintos finos, syrah, tempranillo, touriga 

nacional, cabernet sauvignon, alicante bouschet, ruby cabernet e petit verdot. (CAMARGO et 

al, 2011). 

 

2.2 Produção de suco de uva no semiárido nordestino 

 

A produção de suco de uva no Brasil teve seus primeiros registros no início do século 

20. Mas foi apenas no ano de 1973, com as boas perspectivas do mercado nacional e 

internacional que houve o registro de produção em maior escala por diversas empresas gaúchas, 

também estimuladas pela existência de matéria-prima com boa qualidade e em quantidade 

adequada (VENTURINI FILHO, 2005). 

O crescente interesse dos consumidores por alimentos saudáveis tem incentivado o 

aumento na produção de suco de uva no Brasil. No Rio Grande do Sul, estado com maior 

produção de uvas e derivados, a produção passou de 126,9 milhões de litros em 2008 para 264 

milhões de litros em 2015 (MELLO, 2016). 
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Além do Rio Grande do Sul, visando o interesse dos consumidores, outras regiões do 

Brasil têm buscado investir na produção de suco de uva, uma delas é a região do Vale do 

Submédio São Francisco, localizada no Nordeste do Brasil. Em 2009 as empresas aumentaram 

a área de plantio de uvas de variedades destinadas ao processamento para suco, já se tendo hoje 

sucos comerciais de alta qualidade, produzindo cerca de 1,5 milhões de litros por ano (MELLO, 

2012; PADILHA et al.,2017). 

No vale do São Francisco, a área comercialmente plantada para produção de suco é 

formada por variedades referentes às novas cultivares brasileiras de uva para produção de sucos 

adaptadas a região, sendo representada por quatro cultivares: Cora, Violeta, Magna e Isabel 

precoce, vista na figura 5, sendo essa última a principal variedade utilizada para processamento 

de suco no Brasil (LIMA et al., 2014; PADILHA et al., 2017). 

 

Figura 2- Uva Isabel. 

 
Fonte: Santos (2015). 

 

No suco, assim como no vinho tinto, encontram-se diversos componentes, destacando-

se os compostos fenólicos, responsáveis pela cor, corpo e adstringência, sendo os mais 

importantes as antocianinas, os taninos e os ácidos fenólicos (MIELE et al.,1990). 

 

2.3 Resíduos de uva 

 

A região do Vale do São Francisco elabora cerca de 4 milhões de litros de vinhos finos 

por ano e 1,5 milhões de litros de suco, possuindo uma área de vinhedos de aproximadamente 

400 hectares. Essa região se difere das tradicionais regiões produtoras de vinhos e sucos por 

possuir alta luminosidade, ausência de inverno e água em abundância para a irrigação, 
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proporcionando a possibilidade de escalonamento da produção e da colheita de até três safras 

anuais, com isso, as produtividades podem chegar de 50 até 70 toneladas de uva por hectare por 

ano (SOARES; LEÃO, 2009; PEREIRA et al, 2018). Sendo produzido uma grande quantidade 

de resíduos.  E assim, o aproveitamento destes resíduos é extremamente importante para reduzir 

os impactos ambientais (LAVELLI et al., 2014).  

Como resultado dessa expressiva atividade agroindustrial, as empresas enfrentam o 

problema do descarte adequado dos subprodutos, que, apesar de serem biodegradáveis, 

necessitam de um tempo adequado para serem mineralizados, constituindo uma fonte de 

poluição ambiental. Dados da indústria demonstram que para 100 L de vinho elaborados tem-

se 31,7 kg de resíduos (CAMPOS, 2005). 

O processo de elaboração de vinho e suco de uva consiste de diversas etapas, mas para 

ambos os produtos, a etapa responsável pela maior quantidade de resíduos é a prensagem, 

apresentada na figura 6, fase que consiste em separar as cascas e sementes do suco. Os resíduos 

da uva obtidos dessa etapa são chamados de bagaço e representam de 12 a 15 % do peso da 

matéria-prima inicial (SILVA, 2003). As cascas, onde é armazenado a maior quantidade de 

antocianinas na uva, representam em aproximadamente 82% do bagaço (JIANG; SIMONSEN; 

ZHAO, 2011).  

Figura 3- Etapa de prensagem da uva para elaboração de vinho. 

 
 Fonte: Próprio autor. 

 

Durante a vinificação, apenas 30% a 40% das antocianinas contidos nas uvas são 

extraídas das peles (PEREIRA et al., 2019). Portanto, o bagaço (figura 7), rico em antocianinas, 

pode ser uma alternativa para fabricação de corantes naturais com propriedades funcionais, 
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sendo capaz de atuar no metabolismo humano, prevenindo doenças cardiovasculares e 

inflamatórias e certos tipos de câncer (POLOVKA et al., 2010; TEIXEIRA et al., 2014).  

 
Figura 4- Bagaço da uva após prensagem. 

 
Fonte: Ciência Espanha (2004). 

 

2.4 Variedades 

2.4.1 Petit Verdot 

A cultivar Petit Verdot é comum principalmente na região vinícola de Médoc, na França, 

mas, nos últimos anos, devido às condições climáticas favoráveis, foi cultivada na Itália. Devido 

as suas características aromáticas particulares, a uva Petit Verdot foi apelidada de 'tempero' ou 

'caixa de especiarias' para destacar que esta cultivar deve ser usada apenas em pequenas 

quantidades nas misturas de vinhos, pois fornece sabores fortes de frutos vermelhos pequenos 

e cores altamente intensas. Porém produção de vinho apenas com a variedade Petit Verdot está 

se tornando cada vez mais comum (BELLINCONTRO et al., 2017). Essa variedade é adequada 

para o envelhecimento em carvalho e seus vinhos podem ser armazenados por longos períodos 

em barris (MARTÍNEZ-GIL et al., 2012). 

Essa planta apresentou no semiárido nordestino, Brasil, um ciclo de cultivo oscilando 

em torno de 132 dias e a produção obtida por planta é 2,80 kg (4,67 t.ha-'), no ciclo produtivo 

(Figura 8). Nesse ponto a fruta apresentou um teor de SST da ordem de 24,2 °Brix, pH 3,3, 

ácido tartárico 2,4 g.LI, ácido málico: 5,6 g.LI, antocianinas: 208 mg. L-I, taninos: 1,8 g.L-I e 
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uma acidez total de 140 meq.L:', o que resulta na obtenção de um vinho de qualidade 

(AMARGO et aI., 2007). 

Figure 5 – Cachos de uva da cultivar Petit Verdot 

 
Fonte: Winepedia (2018). 

 

A uva francesa Petit Verdot está sendo cultivada no vale do rio São Francisco, 

Pernambuco, para produzir vinhos finos envelhecidos devido ao alto potencial fenólico 

(PEREIRA et al., 2011). 

2.4.2 BRS Magna 

‘BRS Magna’ é uma nova cultivar de uva para elaboração de suco, lançada em 2012 

como uma alternativa para a melhoria da cor, da doçura e do sabor do suco de uva no Brasil, 

além de possuir um ciclo intermediário, ampla adaptação climática, altos teores de antocianinas 

e de sólidos solúveis (RITSCHEL et al., 2014). 

Essa variedade originou-se do cruzamento do 'BRS Rúbea' X 'IAC 1398-21' ('Traviú'), 

realizado em 1999. Essa cultivar possui cacho de tamanho médio, com bagas pequenas e 

esféricas, de cor preto-azulada (figura 9), no seu pico de maturação, apresenta sabor 

aframboezado agradável, típico de V. labrusca (RITSCHEL et al., 2014).  

 

Figure 6 - Cacho de uva da cultivar BRS Magna 

 
Ritschel et al. (2012). 
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O teor de sólidos solúveis totais da uva é entre 17-19ºBrix, uma acidez total média de 

90 meq L-1 e pH 3,60. Essa variedade apresenta suco de cor violeta intenso, que pode ser 

consumido puro ou utilizado em corte com outras cultivares, com o intuito de melhorar 

caracteristicas sensorias como a cor, doçura, aroma e sabor (RITSCHEL et al., 2014). 

 

2.5 Pigmentos naturais 

 

A cor certamente é um atributo sensorial que exerce grande influência para os 

consumidores, sendo um dos primeiros critérios avaliados na compra dos gêneros alimentícios 

(MARTINS, 2016). 

A percepção, as opiniões e os desejos dos consumidores têm um enorme impacto na 

indústria alimentar. A cor é um critério importante de identificação, indicador de qualidade e 

frescor e é um fator determinante para a aceitação do produto pelo consumidor. Na percepção 

visual, a cor é fator fundamental e, neste campo, os corantes alimentares assumem uma extrema 

importância (ZHANG et al., 2006; MARAN et al., 2015; MARTINS, 2016). 

A cor é um fator fundamental na escolha de um produto, induz aos apelos de sabor, 

aroma e textura. A indústria alimentícia adiciona corantes durante a fabricação de seus produtos 

para intensificar ou restituir sua cor original (afetada durante as etapas de processamento, de 

estocagem, de embalagem ou de distribuição), para tornar o alimento visualmente mais atraente 

e para atribuir cor aos desprovidos de cor (CONSTANT et al, 2002). 

Os corantes são considerados aditivos alimentares, sendo definidos como toda 

substância que confere, intensifica ou restaura a cor de um alimento. Segundo a Portaria 

SVS/MS 540/1997, aditivo é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, 

sem o propósito de nutrir, com o objetivo de modificar suas características físicas, químicas, 

biológicas ou sensoriais, durante sua fabricação, processamento, preparação, tratamento, 

embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação (BRASIL, 1997).  

Existem três categorias de corantes permitidas pela legislação para uso em alimentos, 

os corantes naturais, o corante caramelo e os corantes artificiais. Segundo o artigo 10 do Decreto 

nº 55.871, de 26 de março de 1965 (BRASIL, 1965), considera-se corante natural, o pigmento 

ou corante inócuo extraído de substância vegetal ou animal. O corante caramelo é o produto 

obtido a partir de açúcares pelo aquecimento a temperatura superior ao seu ponto de fusão e 
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ulterior tratamento indicado pela tecnologia. Já o corante artificial é a substância obtida por 

processo de síntese (com composição química definida). 

Há anos atrás, os corantes artificiais eram os principais agentes de coloração dos 

produtos alimentícios. No decorrer dos últimos anos, baseando-se nos resultados de estudos 

toxicológicos, a utilização de vários corantes tem sido proibida por legislações de diversos 

países e como consequência uma nova tendência no consumo de corantes naturais é observada, 

resultando em uma busca pela substituição dos corantes sintéticos pelos naturais. Estudos 

verificaram que o uso indiscriminado e cumulativo dos aditivos sintéticos aumentou as 

intoxicações, o risco de se desenvolver câncer e alergias diferindo dos aditivos naturais que 

trazem possíveis benefícios a saúde. Nos Estados Unidos, o Food and Drug Administration tem 

reduzido cada vez mais a lista de corantes sintéticos permitidos para uso na indústria 

alimentícia, resultando no aumento do interesse na utilização de corantes naturais 

(CONSTANT et al, 2002; VELOSO, 2012). 

 

2.6 Compostos antioxidantes 

 

Os antioxidantes são um grupo de substâncias heterogêneas compostas por minerais, 

vitaminas, pigmentos naturais e diversos outros. Esses compostos retardam a velocidade da 

oxidação por meio de vários mecanismos, como bloquear a formação de radicais livres e 

complexação de metais. São classificados em primários e secundários (DUARTE-ALMEIDA 

et al., 2006; SHAHIDI et al., 2010).  

Os antioxidantes atuam evitando a oxidação de outras substâncias causadas por reações 

metabólicas ou fatores externos, como as radiações ionizantes. Os compostos fenólicos, são 

antioxidantes classificados como primários, essas sustâncias geram a remoção ou inativação 

dos radicais livres formados no decorrer da iniciação ou propagação da reação, doando átomos 

de hidrogênio a estas moléculas, parando a reação em cadeia, formando produtos mais estáveis 

(figura 1) (HALLIWELL et al.,1995; KARADAG et al., 2009). 
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Figura 7- Mecanismo de ação de antioxidantes primário. 

 
Fonte: Dossiê Antioxidantes (2009). 

 

Os compostos fenólicos são encontrados em vegetais, sendo uma proteção natural das 

plantas contra fatores ambientais, possuem alto potencial antioxidante, sendo bastante 

pesquisados. Tem-se estabelecido uma relação entre o consumo de frutas e legumes a prevenção 

de doenças relacionadas com a idade, como doenças neurológicas e cardiovasculares. Os 

antioxidantes presentes na alimentação podem estimular as defesas celulares e ajudar a prevenir 

danos oxidativos de componentes celulares (DUDONNÉ et al., 2009; KRISHNAIAH et al., 

2011). 

O uso de antioxidantes na indústria de alimentos e seus mecanismos de ação tem sido 

largamente estudado, Entre os principais antioxidantes, os compostos fenólicos têm atraído 

grande interesse por seus efeitos comprovados na proteção contra o estresse oxidativo (MALTA 

et al., 2012). 

 

2.6.1 Compostos fenólicos 

 

Os compostos fenólicos são caracterizados por substâncias que possuem anel aromático 

com uma ou mais hidroxilas e seus grupos funcionais, tendo origem no metabolismo secundário 

das plantas, durante crescimento e reprodução e ainda em condições estressantes como: 

radiação UV, infecções, ferimentos e outros, agindo como um mecanismo de defesa. Esses 

compostos encontrados em vegetais são fontes naturais de antioxidantes (LEE et al., 2005; 

LIMA, 2009; YANG, 2018).  

Eles agem como antioxidantes primários, pois interrompem a cadeia da reação através 

da doação de elétrons ou hidrogênio aos radicais livres ou reagindo com os mesmos, formando 

complexos estáveis e sendo consumidos durante a reação (MOREIRA; MANCINI-FILHO, 

2004; KARADAG et al., 2009).   
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Por possuírem essa capacidade antioxidante, os compostos fenólicos quando 

consumidos na alimentação exibem diversas propriedades fisiológicas como cardioprotetoras, 

atividades neuroprotetora e de prevenção ao câncer. Sendo cada vez maior o interesse em 

consumir essa substância (SAHPAZIDOU et al., 2014).  

Os compostos fenólicos possuem grande importância funcional (BOROSKI et al., 

2015). Em geral, são encontrados em frutas, hortaliças, soja, chás, cacau e derivados da uva 

tinta, como vinho e suco. No entanto, o teor de compostos fenólicos nos alimentos também 

pode variar conforme a região de plantio, tipo de solo, exposição solar, índice pluviométrico e 

estádio de maturação (MARTINS et al., 2011). Um exemplo disso são as uvas da região do 

vale do São Francisco, no nordeste brasileiro, que apresentam uma maior quantidade de 

compostos fenólicos quando comparadas a uvas de outras regiões, isso se dá principalmente 

pelo alto índice de exposição solar (PEREIRA et al., 2009). 

Do ponto de vista tecnológico, a evolução dos compostos fenólicos é fundamental para 

a qualidade da uva, visto que estão relacionados diretamente aos atributos sensoriais. As 

antocianinas, responsável pela coloração da uva tintas, representam a maior porcentagem de 

compostos fenólicos, configurando um constituinte importante para a produção de sucos e 

vinhos tintos (MUNOZ-ESPADA et al., 2004; ABE et al., 2007). 

 

2.6.1.1 Antocianinas 

 

As antocianinas fazem parte do grupo dos flavonoídes, são responsáveis pela maioria 

das cores rosa, vermelho, roxo, violeta e azul de frutas, flores e vegetais. A estrutura das 

antocianinas é constituída por glicosídeos que apresentam açúcares ligados à sua estrutura no 

carbono três do anel pirano. As estruturas com ausência de açucares, são chamadas de 

antocianidinas. A sua cor é influenciada pelo número de grupos hidroxila e metoxila no anel B 

da antocianidina, pela presença de ácidos aromáticos esterificados ao esqueleto principal e 

ainda o pH do vacúolo no qual estes compostos estão armazenados (KONDO et al., 1992; 

COULTATE, 2004). 

As antocianinas apresentam uma estrutura básica, C6-C3-C6, como pode ser vista na 

figura 2. Diferindo dos outros flavonóides, as antocianinas são capazes de absorver fortemente 

a luz na região do espectro visível, conferindo uma infinidade de cores entre o laranja, o 

vermelho, o púrpura e o azul, dependendo do meio em que se encontrem (MARTIN BUENO 
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et al., 2012). Em meio ácido, como é o caso dos sucos de uva tinta e vinhos, elas são vermelhas, 

já em meio alcalino adquirem coloração azul ou violeta (RIZZON, 2006). 

 

 

Figura 8– Estrutura básica das antocianinas. 

 
Fonte: Rockenbach (2008). 

 

As antocianinas com predominância nas uvas são cinco: cianidina, delfinidina, 

peonidina, petunidina e malvidina, demonstradas na figura 3, porém já foram mencionadas na 

literatura 23 antocianidinas. As suas quantidades relativas variam de acordo com a variedade 

da uva, entretanto a malvidina é sempre majoritária (JACKSON, 2008; CASTILLO-MUÑOZ 

et al., 2009; MINNAAR, 2018). 

 

Figura 9-  Estrutura de algumas antocianinas encontradas em uvas e seus derivados. 

 
Fonte: Ribereau- Gayon et al. (2006). 

 

Diversos fatores podem acelerar a degradação das antocianinas como a luminosidade, a 

presença de oxigênio e a presença de açúcares ((MARKAKIS, 1982). Pode ocorrer também um 

processo de descoloração reversível das antocianinas causado pelo contato de íons de bissulfito 

ou dióxido de enxofre, causada provavelmente pela adição desses compostos nas posições 2 ou 

4 das antocianinas (JURD, 1964). As antocianinas são também facilmente descoloridas por 
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reações enzimáticas, sendo hidrolisadas ou oxidadas por antocianases ou catecolases com 

formação de produtos sem cor (BOBBIO; BOBBIO, 1992). 

A luz exerce sobre as antocianinas um efeito duplo: favorece sua biossíntese, mas 

acelera sua degradação. O oxigênio também apresenta efeito destruidor sob as antocianinas, 

acelerando sua degradação (MARKAKIS, 1982). Em presença ou ausência de oxigênio, o ácido 

ascórbico também acelera a degradação do pigmento (POEI-LANGSTON et al., 1981; 

BRENES et al., 2005; DE ROSSO; MERCADANTE, 2007). 

Além destes, as soluções de antocianinas dependem de outros fatores como a 

concentração do pigmento, temperatura, tipo de solvente utilizado, estrutura do pigmento, 

presença de substâncias capazes de reagir com a antocianina, e mais.  

Com isso, a estabilização dessas moléculas tem sido o principal foco em estudos 

recentes por causa de seu grande potencial como corantes naturais, por exemplo, em alimentos 

e cosméticos, e por causa de seus efeitos benéficos para a saúde (CASTAÑEDA-OVANDO et 

al., 2009; KOPJAR et al., 2014). 

A estabilidade das antocianinas pode ser avaliada estudando a sua degradação durante 

a armazenagem. Vários estudos têm demonstrado que a degradação de antocianinas geralmente 

segue uma cinética de primeira ordem, ou seja, o teor de antocianina diminui com o tempo. 

(IDHAM et al., 2012; TONON et al., 2010). 

As antocianinas são produzidas para fins comerciais há mais de 30 anos. Sendo as 

antocianinas extraídas das cascas de uva as primeiras a serem utilizadas para fins comerciais. 

Por serem polifenóis, tem possíveis benefícios a saúde, o que gerou maior interesse da 

população por esse composto e mostrando uma possível tendência que esse pigmento será cada 

mais usado no futuro, tanto em alimentos funcionais quanto produtos para uma alimentação 

saudável (HANSEN, 2011). 

 

2.7 Obtenção de antocianinas 

 

A adequada extração do pigmento é primordial para se efetuar análises qualitativas. Na 

grande maioria das frutas e vegetais, os pigmentos se encontram concentrados em células 

próximas à superfície. Uma vez que o pigmento está dissolvido na seiva das células, a sua 

extração geralmente envolve o uso de solventes ácidos, os quais desnaturam a membrana das 

células do tecido e simultaneamente dissolvem os pigmentos (FRANCIS, 1982; JACKMAN et 

al., 1987). 
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A melhor opção de método para extração de antocianinas depende principalmente do 

propósito da extração e ainda da natureza dos constituintes das moléculas de antocianinas. 

Porém, quando esses pigmentos forem usados como corantes para alimentos, o rendimento 

máximo obtido, a força tintorial e a estabilidade tornam-se itens de alta relevância 

(JACKMAM; AMITH, 1996). 

 Os métodos convencionais de extração de pigmentos usualmente empregam técnicas 

por extração aquosa, alcoólica ou hidro alcoólica. O método universal empregado para obtenção 

do extrato bruto incide em tratar a matéria-prima com metanol acidificado com 1% (v/v) de 

HCl, visto que o ácido previne a oxidação de antocianinas (FRANCIS, 1982). 

Entretanto, deve-se ter cautela em relação ao uso de solventes acidificados para a 

extração de antocianinas, pois a acidez elevada pode ocasionar a formação de antocianidinas e 

outros flavinóides por hidrólise (REVILLA et al., 1998). 

A extração com metanol é mais eficiente, mas, em se tratando de alimentos, o uso de 

etanol deve ser preferido devido à maior toxidez do metanol (FRANCIS, 1982). A limitação do 

uso de etanol e água está relacionada com a menor eficiência na extração de antocianinas. 

Metanol é 20% mais eficiente que etanol e 73% mais efetivo que a água (TERCI, 2004). 

A temperatura é outro fator relevante na quantidade de antocianinas obtidas, uma 

temperatura de extração mais elevada facilita a liberação das antocianinas dos vacúolos dos 

vegetais, e ainda eleva a penetração do solvente na célula, obtendo uma maior quantidade de 

produto em menor tempo. Mas a elevação da temperatura de extração não pode ser superior a 

60 ºC, pois posteriormente levaria a degradação do extrato da antocianina, deste modo, 

aconselha-se que a temperatura de extração esteja entre 25 e 55ºC (JU; HOWAR et al., 2005; 

TERCI, 2004; AURELIO et al., 2008). 

A quantidade de antocianinas também é influenciada pelo tempo de extração. Em 

resultados obtidos por Revilla et al. (1998) em um trabalho comparando diversos métodos 

descritos na literatura para extração de antocianinas de uvas, concluíram que a quantidade total 

de antocianinas extraídas foi influenciada pelo tempo de extração, onde em 48h de extração 

obteve-se um acréscimo de 20% na quantidade de antocianinas obtidas quando comparado a 

uma extração realizada em 20h.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

O presente trabalho objetivou a utilização dos resíduos de vinificação e do preparo de 

suco de uva para obter corante natural de antocianina. 

 

3.2 Específicos 

 

• Avaliar sua estabilidade bem como suas propriedades funcionais. 

• Caracterizar os resíduos (da fabricação de suco de uva e vinho) quanto aos 

parâmetros físico-químicos. 

• Caracterizar os resíduos quanto ao seu teor de antocianinas, compostos 

fenólicos, atividade antioxidante e cor. 

•  Caracterizar quanto ao teor de antocianinas, fenólicos totais, capacidade 

antioxidante e cor, os extratos antociânicos obtidos a partir dos resíduos por extração alcoólica. 

•  Determinar o perfil e a estabilidade do extrato antociânico obtido a partir dos 

resíduos (da fabricação de suco de uva e vinho). 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido nos laboratórios do Departamento de Tecnologia 

de Alimentos (DTA) e Laboratório de Flavor (LAF) da Universidade Federal de Sergipe. Os 

resíduos de uva proveniente da elaboração de vinho e suco de uva (figura 10) foram fornecidos 

pelo laboratório de enologia da Empresa brasileira de pesquisa agropecuária (EMBRAPA) 

semiárido, localizada em Petrolina. 

 

Figura 10 - Resíduo proveniente da indústria de vinho da variedade Petit Vedot (a) e suco da 

variedade Magna (BRS Magna) (b) 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1 Caracterização físico-química da matéria-prima e dos extratos antociânicos 

 

4.1.1 Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

O potencial hidrogeniônico foi determinado pelo método potenciométrico (Figura 11), 

calibrando-se o potenciômetro a marca Hanna Instruments (HI 2221) com as soluções tampão 

pH 4,0 e pH 7,0, conforme o método 017/IV do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 
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Figura 11- Análise de pH realizada nos resíduos 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1.2 Acidez titulável (att) 

 

A acidez foi determinada pelo método de titulação potenciométrica (Figura 12) com 

NaOH 0,1M conforme o método 311/IV proposto pelo Instituto Adolfo Lutz, determinando o 

ponto de equivalência pela medida do pH da solução (8,2-8,4). O resultado foi expresso em g 

Equiv. de ácido cítrico/100g de amostra (312/IV) (IAL, 2008). 

 

Figura 12 - Equipamento utilizado na análise de acidez total titulável 

. 
Fonte: Próprio Autor. 
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4.1.3 Umidade 

 

Foi realizada a determinação do teor de umidade de acordo com método gravimétrico 

(Figura 13), com secagem direta em estufa de circulação de ar (Marconi MA035/2) a 105 °C 

até peso constante das amostras, de acordo com o método 012/IV (IAL, 2008). O resultado foi 

expresso em porcentagem de umidade da amostra. 

 

Figura 13 - Determinação do teor de umidade nos resíduos 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

4.1.4 Atividade de água (aw) 

 

As amostras foram analisadas por leitura direta no termo higrômetro de marca Aqualab 

(Dew Point 4TEV) (Figura 14), com temperatura controlada de 25,0 ± 0,1 ºC. 

 

Figura 14 - Equipamento utilizado na análise de atividade de água. 

 
Fonte: Próprio Autor. 



 

38 

 

 

 

4.1.5 Análise colorimétrica 

 

A cor instrumental das amostras foi determinada com colorímetro eletrônico de marca 

Konica Minolta, modelo CR10, através da escala CIE Lab, obtendo-se os valores de L* 

(luminosidade (claro/escuro); a* (cromaticidade no eixo da cor verde (-) para vermelha (+)); b* 

(cromaticidade no eixo da cor azul (-) para amarela (+)). Foram avaliados também os 

parâmetros c*(chroma) que representa a saturação (0º no centro, aumentando de intensidade à 

medida que se distancia desse) e h*(hue) que representa ângulo de tonalidade (Iniciando em 0º, 

que seria 

+a*(vermelho), 90º seria +b*(amarelo), 180º seria –a*(verde) e 270º seria –b* (azul). A 

leitura foi feita direcionando o leitor óptico do equipamento diretamente na amostra. 

  

4.1.6 Quantificação de antocianinas 

 

Para a determinação do conteúdo de antocianinas das amostras (figura 15) procedeu-se 

à extração dos pigmentos seguindo metodologia proposta por Constant (2003), com adaptações. 

Amostras foram submetidas à extração em triplicata utilizando como solvente extrator etanol-

água (70:30) e ácido clorídrico (HCl 1,5 M) suficiente para ajustar o valor do pH do meio para 

2, utilizando uma proporção de soluto:solvente de 1:25 (m/v). Os extratos foram deixados em 

repouso em ausência de luz por 24 h a temperatura ambiente (25 ± 2ºC). Após 24 h, as amostras 

foram filtradas e submetidas a novas três extrações, totalizando extrações sucessivas por 96 

horas. 

O conteúdo antociânico foi quantificado pelo método do pH único proposto por Fuleki; 

Francis (1968). Uma pequena alíquota de cada amostra foi diluída em Etanol:HCl 1,5 N (85:15), 

deixada em repouso em ausência de luz por 2 h e levada à leitura da absorbância em 

espectrofotômetro de marca Rayleight UV-2601, com leitura em comprimento de onda igual a 

535 nm. O resultado foi expresso em mg de antocianinas/100g de amostra. 
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Figura 15 - Procedimento de quantificação do teor de antocianinas. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

4.1.7 Compostos fenólicos 

 

Para a determinação dos compostos fenólicos totais, foi utilizado o método 

espectrofotométrico proposto por Boroski et al. (2015), A 250 μl de solução de extrato, foi 

realizada a adição de 250 μl do reagente Folin-Ciocalteu (1:1), 500 μl da solução saturada de 

carbonato de sódio e 4 ml de água destilada. Agitar os tubos e manter em temperatura ambiente 

sob proteção da luz por 25 minutos e centrifugar por 10 minutos a 3000 rpm. Preparar um 

branco utilizando 250 μl de metanol no lugar da amostra e prosseguir com as mesmas 

condições. A absorbância foi lida a 725 nm em espectrofotômetro (Rayleight UV-2601). A 

concentração dos compostos fenólicos foi calculada utilizando uma curva padrão de ácido 

gálico (EAG), constituída de 10 pontos, variando de 100-1000 ppm, obtendo a equação y = 

0,00978 – 0,00605x com um coeficiente de correlação de 0,9998. Os resultados foram 

expressos em equivalente ao ácido gálico (mg EAG/100g de amostra) a partir da equação do 

padrão analítico. 
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4.1.8 Atividade antioxidante 

 

Foram utilizados para a determinação da atividade antioxidante do extrato concentrado 

os dois métodos descritos abaixo. 

 

 

4.1.8.1 Captura do radical ABTS 

 

O método de captura do radical ABTS•+ (2,2’ -azino-bis (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-

sulfonico) foi realizado de acordo com o método descrito pelo MAPA (BRASIL, 2007). O 

preparo da solução do radical ABTS•+ se deu a partir da reação de 5 mL da solução aquosa de 

ABTS (7mM) com 88 μl da solução de persulfato de potássio 140 (mM), ao abrigo da luz e em 

temperatura ambiente por 16h. O radical ABTS•+ foi diluída em etanol até obter absorbância 

de 0,700 ± 0,05 em comprimento de onda igual a 734 nm. Após a adição de 30 μl do extrato a 

3000 μl da solução de ABTS•+, homogeneização e repouso de 6 minutos, foi medida a 

absorbância a 734 nm em espectrofotômetro (Rayleight UV-2601). A capacidade antioxidante 

das amostras foi calculada a partir da construção de uma curva de calibração feita com o padrão 

analítico Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico), nas mesmas 

condições. A curva foi constituída de 5 pontos, variando de 100 a 2000 µmol/L, obtendo a 

equação y = -0,0003x + 0,656 com um coeficiente de correlação de 0,9943. Os resultados foram 

expressos em equivalente ao Trolox (μmol Equiv. Trolox/g de amostra) a partir da equação do 

padrão analítico. 

 

4.1.8.2 Poder de redução do ferro (FRAP) 

 

O ensaio FRAP (Ferric Reducing Ability Power) foi realizado de acordo com a 

metodologia descrita por Benzie e Strain (1996) com modificações. A solução FRAP foi 

preparada com a mistura de soluções do tampão acetato (300 mmol/L, pH 3,6), TPTZ 

(10,0mmol/L) e FeCl3 (20,0 mmol/L) na proporção 10:1:1, respectivamente, e em seguida, ao 

abrigo de luz foi aquecida a 37ºC até o seu uso. Foram coletados 100 μL do extrato, 300 μL de 

água destilada e adicionados a 3,0 mL do reagente de FRAP, permanecendo por 30 minutos à 

temperatura de 37ºC ao abrigo da luz. A absorbância foi medida em comparação com um branco 

a 593 nm em espectrofotômetro (Rayleight UV-2601). A curva de calibração foi obtida 

mediante soluções aquosas de concentrações conhecida de Fe (II), na faixa de 0 - 2000 μmol/L, 
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obtendo a equação y = 0,00336 + 0,00068x, com um coeficiente de correlação de 0,9988 (μmol 

de Fe2SO4/g de amostra). Os resultados foram expressos em μmol de Fe2SO4/g de amostra. 

 

4.1.9 Obtenção e caracterização dos extratos antociânicos 

 

O extrato antociânico foi obtido colocando os resíduos em uma solução extratora de 

etanol 70% acidificado com ácido cítrico a pH 3, em uma proporção resíduo:solvente 1:20 (m:v) 

para os resíduos da elaboração de vinho e uma proporção resíduo:solvente 1:12 (m:v) para os 

resíduos da elaboração de suco, mantido em temperatura refrigerada e ao abrigo da luz, e com 

extração após 24 horas. Ao término da extração, a amostra foi concentrada em evaporador 

rotativo a vácuo (Fisatom modelo 802) (Figura 16), sob pressão reduzida (-760 mmHg), a 40ºC 

± 0,2°C até se obter um volume final correspondente a 30% do inicial. O extrato foi armazenado 

em recipiente âmbar, a -18°C. Esse procedimento foi repetido sistematicamente até que se 

conseguisse um volume final de extrato bruto concentrado de 1 L. 

 

Figura 16 - Evaporador rotativo a vácuo. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

O teor de antocianina foi determinado de acordo com a metodologia proposta por Fuleki; 

Francis (1968). Os polifenóis extraíveis totais foram determinados segundo metodologia 

descrita por Larrauri et al. (1997) e a capacidade antioxidante pelo método ABTS e FRAP, 

descritos respectivamente por Re et al. (1999); Pulido (2000). A qualificação da cor foi efetuada 

pela leitura direta de refletância das coordenadas “L”, “a” e “b”, empregando a escala CIELAB 

em colorímetro (CONSTANT, 2003). 
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4.2 Avaliações da estabilidade do extrato antociânico 

 

Os extratos foram submetidos a testes de estabilidade efetuados conforme metodologia 

adaptada de CONSTANT (2003). Foi empregado volume de extrato suficiente para obtenção 

de leituras, em espectrofotômetro, de absorbância inicial de 0,900. Os extratos foram 

solubilizados tampão citrato/fosfato a pH 2 e pH 3,5 e acondicionadas em frascos de vidros 

hermeticamente fechados. Uma parte das amostras foi colocada em um suporte em fila dupla 

(Figura 17), acondicionadas em uma BOD, com uma lâmpada simulando à luz do dia, 

guardando distância de 5 cm entre si em ambiente com temperatura controlada de 25ºC. A parte 

restante dos frascos permaneceu na mesma temperatura em ausência de luz.  

 Periodicamente, de acordo com a velocidade de degradação do pigmento, foi realizada 

a leitura na absorbância no λ máx. utilizando espectrofotômetro ultravioleta-visível, até obter-

se leitura próxima de 0,30. O delineamento experimental foi do tipo inteiramente casualizado 

em parcelas subdivididas. Com os resultados de absorbâncias obtidos, foram determinadas as 

velocidades de degradação (k) para cada extrato estudado. 

 

Figure 17 - Estufa incubadora (BOD) e amostras submetidas ao teste de estabilidade. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Para verificação do teor de antocianinas, foram realizadas determinações, conforme a 

Tabela 1. Por leitura direta, conforme o descrito no tópico 4.1.6, as amostras dos extratos 

antociânico sem exposição e com exposição à luz, tiveram o seu teor antociânico determinados 

pontualmente, onde no total foram avaliados 10 pontos do teor total antocianinas dos extratos 

antociânicos (a partir do tempo zero), totalizando assim, 8 semanas. 



 

43 

 

 

 

Tabela 1 - Intervalos de determinação de antocianinas durante a estabilidade do extrato dos resíduos. 

Intervalos dos pontos avaliados Dias  Horas 

0 0 0 

1 1 24 

2 2 48 

3 3 72 

4 6 144 

5 9 216 

6 14 336 

7 21 504 

8 28 672 

9 42 1008 

10 56 1344 

 

Na avaliação da estabilidade dos extratos antociânicos com e sem incidência de luz, as 

medidas de absorbâncias dos sistemas de soluções tamponadas foram usadas para construir 

gráficos do logaritmo neperiano da razão Concentração/Concentração inicial (ln C/Co) versus 

o tempo, obtendo-se, através da inclinação da reta, o valor de k. A partir dos valores de k foram 

calculados os valores do tempo de meia vida (t1/2) por meia da relação t1/2 = –ln 0,5/k, usados 

como parâmetros para estimar a estabilidade ante a influência da luz (PERIN, 1998). 

O delineamento experimental foi do tipo inteiramente casualizado em parcelas 

subdivididas. Com resultados de absorbâncias obtidos, foram determinadas as velocidades de 

degradação (k) para cada extrato. 
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4.2.1 Estabilidade de compostos fenólicos e atividade antioxidante dos extratos em 

diferentes tampões (pH 2 e pH 3,5). 

 

A determinação do teor de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante, 

conforme o descrito dos demais subtópicos 4.2.8 e 4.2.9, foram avaliadas no início, meio e fim 

das 8 semanas (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Intervalo de determinação das análises de compostos fenólicos e atividade antioxidante 

(ABTS•+ e FRAP) 

Intervalos dos pontos avaliados Dias  Horas 

0 0 0 

1 21 504 

2 56 1344 

 

4.2.2 Estabilidade da cor dos extratos antociânicos  

 

A cor instrumental dos extratos foi determinada com colorímetro eletrônico de marca 

Konica Minolta, modelo CR10, através da escala CIE Lab, conforme a descrição no subtópico 

4.2.6, com a mesma periodicidade das análises de antocianinas contidas no item 4.4.1. 

Para melhor avaliação da estabilidade da cor dos extratos, foi determinada a variação de 

cor ΔE*, dado pela seguinte equação: ΔE* = √ (𝛥𝐿 ∗) ² + (𝛥𝑎 ∗) ² + (𝛥𝑏 ∗) ² (CONSTANT, 

2003). 

 

4.2.3 Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas serão desenvolvidas utilizando-se o programa SAS. O 

delineamento experimental será do tipo inteiramente casualizado. Os resultados obtidos serão 

submetidos, quando pertinente, a testes de comparação de médias para avaliação das 

formulações estudadas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise do teor antociânico dos diferentes resíduos de uva 

 

Para iniciar a pesquisa, três variedades diferentes de uva provenientes da elaboração de 

suco (BRS Cora, Isabel e BRS Magna) e duas variedades da produção de vinho (Syrah e Petit 

Verdot) foram avaliadas quanto ao teor de antocianinas para a escolha de um resíduo 

proveniente de cada processo de elaboração que obtivesse a maior concentração desse 

parâmetro e com isso dar-se início a esta pesquisa. Na tabela 3 estão apresentados os resultados 

para os resíduos da elaboração de suco e na tabela 4 os resultados dos resíduos da elaboração 

de vinho. 

 

Tabela 3 - Resíduos provenientes da elaboração de suco para quantificação de antocianinas. 

Os valores são expressos como média ± desvio padrão para determinações realizadas em triplicata. Médias com 

letra diferente na coluna diferem significativamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
 

 

O resíduo proveniente da elaboração de suco que apresentou o maior teor de 

antocianinas foi o da variedade BRS Magna (99,53 mg AT/100g). 

 

Tabela 4 - Resíduos da elaboração de vinho para quantificação de antocianinas. 

Os valores são expressos como média ± desvio padrão para determinações realizadas em triplicata. As médias na 

coluna diferem significativamente (p=0,0001) para o teste T.  

 

Para os resíduos proveniente da elaboração de vinho, o que apresentou o maior teor de 

antocianinas foi o da variedade Petit Verdot (115,33 mg AT/100g).  

 

 Caracterização físico-química dos resíduos de uva proveniente da vinificação (petit 

verdot) e elaboração de suco (BRS MagnOs dados expressos na tabela 5, apresentam os valores 

dos parâmetros físico-químicos analisados nos resíduos (Bagaço) de uva proveniente da 

vinificação e elaboração de suco. 

 

Variedades Antocianinas (mg/100g) 

BRS Cora 40,28c ± 4,02 

Isabel 74,35b ± 1,73 
BRS Magna 99,53a ± 2,10 

Variedades Antocianinas (mg/100g) 

Syrah 51,99 ± 0,96 

Petit Verdot 115,33 ± 1,05 
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Tabela 5 - Caracterização físico-químicas dos resíduos da uva de elaboração do suco e vinho. 

Análises Resíduo Suco Resíduo Vinho  

Aw 0,97 ± 0,0007 0,98 ± 0,0002 

Umidade (%) 78,61 ± 0,18 63,26 ± 0,13 
pH 3,97 ± 0,03 3,83 ± 0,03 

Acidez (g Equiv. ácido cítrico/100g) 0,45 ± 0,007 1,29 ± 0,01 

Sólidos solúveis totais (°Brix) 22,17 ± 0,05 11,40 ± 0,52 
Os valores são expressos como média ± desvio padrão para determinações realizadas em triplicata. 

 

Mesmo sendo provenientes de variedades distintas e dois diferentes processos de 

elaboração, o resíduo da elaboração de suco e da elaboração de vinho apresentaram uma elevada 

atividade de água (0,97 e 0,98).   

Quanto ao teor de umidade, o resíduo do suco apresentou resultado mais elevado 

78,61% em relação ao resíduo de vinificação 63,26%. Em trabalho realizado por Rocha (2018), 

encontrou um resultado igual a 78,49% e isso é desfavorável para a extração, visto que a água 

pode vir a competir com o solvente utilizado, alterando a composição e o rendimento. Oliveira 

(2010) encontrou umidades no bagaço da uva Merlot (64%), Cabernet Sauvignon (64%) e Syrah 

(56%).  

A determinação de umidade é uma das medidas mais importantes e utilizadas na análise 

de alimentos. A umidade de um alimento está relacionada com sua estabilidade, qualidade e 

composição, e pode afetar a estocagem, embalagem e processamento (CECCHI, 2003). 

Como visto na tabela 5, os resultados relacionados ao pH mostraram um caráter ácido 

do resíduo de suco e o resíduo da vinificação foram 3,97 e 3,83. Em trabalho realizado por 

Brasil et al. (2016), ao avaliar o bagaço de vinificação da uva Chardonnay obteve um pH mais 

elevado 4,51.   

No tocante a acidez dos resíduos, os resultados foram 0,45 g e 1,29 g Equiv. ácido 

cítrico/100g. O resíduo do suco apresentou um teor de SST de 22,17 ° Brix, já o resíduo da 

vinificação 11,40 °Brix. Em trabalho realizado por Brasil et al. (2016), mostrou que o resíduo 

da uva de vinificação Chardonnay apresentou um teor de SST igual a 18°Brix. 

Os resultados para o teor de antocianinas, atividade antioxidante pela captura dos 

radicais ABTS•+ e pela redução do ferro (FRAP) e compostos fenólicos totais avaliados nos 

resíduos podem ser observados na tabela 6. 
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Tabela 6 - Quantificação dos teores de compostos fenólicos, capacidade antioxidante e quantificação 

de antocianinas dos resíduos de uva. 

Análises Resíduo Suco Resíduo Vinho  

Antocianinas (mg/100g) 99,53 ± 2,10 115,33 ± 1,05 
ABTS•+ (μmol Equiv. trolox/g) 1555,56 ± 4,02 6255,56 ± 37,47 

FRAP (μmol de Fe2SO4/g) 1521,24 ± 10,19 1733,62 ± 12,82 

Comp. Fenólicos (mg Equiv. GAE/g) 719,18 ± 5,17 1318,63 ± 6,22 
Os valores são expressos como média ± desvio padrão para determinações realizadas em triplicata. 

 

A quantidade de antocianina foi determinada através do resíduo total das uvas. De 

acordo com Constant (2003), a extração das antocianinas deve ser efetuada com o fruto inteiro.  

O resíduo de vinificação apresentou os maiores teores para todos os compostos 

avaliados comparado com o resíduo de suco. Em relação a quantificação de antocianinas o 

bagaço de vinho obteve 13,69% mais desse composto ao obtido no bagaço do suco. 

Isabelle; Pierre-louis (2015), avaliando a casca de diferentes variedades de uva 

encontrou resultados inferiores para antocianinas em 6 variedades analisadas, sendo a variedade 

Syrah com (86,68 mg/g) e a variedade Carignan com (88,44 mg/g) os maiores teores de 

antocianinas. 

Oliveira (2016) realizando a determinação de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante de uvas syrah, vinho e resíduos, onde a amostra do resíduo apresentou para 

antocianinas resultado igual a 715,63 mg kg-1. A atividade antioxidante através da 

quantificação por ABTS, apresentou resultado para o resíduo da uva 41,70 µmol ETrolox/g 

(OLIVEIRA, 2016). Sendo inferior ao valor encontrado na presente pesquisa. 

A concentração de compostos fenólicos é afetada pela variedade de uva, condições de 

cultivo e práticas de vinificação empregadas (SACCHI; BISSON; ADAMS, 2005).   

Estudando a atividade antioxidante de extratos de bagaço de uva da variedade Regente 

e Pinot Noir, Rockenbach et al. (2007) obtiveram os seguintes resultados, 477 e 419µMol 

TEAC/g pelo método ABTS para Pinot Noir e Regente. 

Os resultados da análise de cor pelos parâmentos colorimétricos (L*, a*, b*, C*, h*) dos 

resíduos se encontram na Tabela 7. Segundo Wu; Sun (2013), para medir cor em alimentos o 

sistema de cor L* a* b* é o mais utilizado porque há uma distribuição uniforme de cores, e 

porque a distância entre duas cores diferentes corresponde, aproximadamente, à diferença de 

cor perceptível pelo olho humano.  

O parâmetro L* está relacionado com a transmissão da luz (L*=0, amostra totalmente 

preta; L*=100, amostra totalmente branca). Para o ângulo hue (h*), os valores de 0° ou 360° 

representam a cor vermelha, 90°, 180° e 270° correspondem, respectivamente, amarelo, verde 

e azul. A coordenada a* pode assumir valores de –80 (verde) a +100 (vermelho) e a 38 
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coordenada b* pode variar de –50 (azul) a +70 (amarelo). C* representa a intensidade da 

tonalidade, ou seja, quanto maior seu valor, maior é a intensidade da cor percebida (ALVES et 

al., 2008; PATHARE et al., 2013). 

 

Tabela 7 - Resultados colorimétricos (L*, a*, b*, C*, H*) dos resíduos de uva. 

Parâmetros Colorimétricos Resíduo Suco Resíduo Vinho  

L* 10,25 ± 0,21 10,7 ± 0,14 

a* +7,85 ± 0,07 +10,55 ± 0,92 
b* +14,25 ± 1,06 +15,85 ± 1,20 

C* 16,25 ± 0,92 19,35 ± 1,91 

h* 61,25 ± 2,05 55,15 ± 1,91 
Os valores são expressos como média ± desvio padrão para determinações realizadas em triplicata. 

 

Para o parâmetro L*, os resíduos apresentaram resultados (10,25 e 10,7) mais próximos 

do 0 do que de 100, caracterizadas como amostras escuras.  

Já a coordenada a*, os resíduos da elaboração de suco e vinho resultaram em números 

positivos (+7,85 e +10,55), constatando a sua coloração avermelhada e em relação ao parâmetro 

b*, os resultados positivos (+14,25 e +15,85) confirmam que os resíduos estão mais próximos 

da cor amarela do que da azul em uma escala visual. 

Com relação ao parâmetro de cor C* que indica a tonalidade, indicou que a amostra tem 

cor vibrante quanto maior seu valor maior é a intensidade da cor percebida. Nesse ponto o 

resíduo de suco apresentou um resultado menor (16,25) quando comparado ao resíduo de vinho 

(19,35), a qual apresentou uma maior intensidade da cor percebida.   

Por fim o ângulo hue (h*), indicou que as amostras de resíduo avaliadas se encontram 

no espectro vermelho de cor por apresentarem resultado igual a 61,25 bagaço de suco e 55,15 

bagaços de vinho, que variaram entre o ângulo 0° e 90°.  

 

5.2 Caracterização físico-química dos extratos de uva proveniente da vinificação e 

elaboração de suco 

 

A concentração foi realizada por meio de evaporador rotativo a vácuo, sem permitir que 

a temperatura atinja valores superiores a 40°C, volume final correspondente a 30% do inicial, 

de forma a minimizar a degradação térmica do pigmento. 

Os dados expressos na tabela 8, apresentam os valores dos parâmetros físico-químicos 

analisados nos extratos de uva proveniente da elaboração de suco e vinho. 
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Tabela 8 - Caracterizações dos extratos em relação aos teores de sólidos solúveis totais, pH, 

antocianinas e compostos fenólicos. 

Análises Extrato Suco Extrato Vinho  

Aw 0,97 ± 0,002 0,98 ± 0,001 
Umidade (%) 83,06 ± 0,007 90,63 ± 0,11 

pH 2,33 ± 0,01 2,18 ± 0,005 
Acidez (g Equiv. ácido cítrico/100g) 4,52 ± 0,007 4,64 ± 0,07 

Sólidos solúveis totais (°Brix) 17,73 ± 0,05 12,27 ± 0,05 
Os valores são expressos como média ± desvio padrão para determinações realizadas em triplicata. 

 

Na análise de atividade de água, os extratos apresentaram elevada atividade de água 

(0,97 e 0,98). 

Quanto ao teor de umidade, o extrato do suco apresentou resultado igual a 83,06% e o 

de vinificação 90,63%. Em trabalho realizado por Souza (2013), avaliando a composição do 

extrato de subprodutos de vinificação da variedade Bordô, encontrou resultado mais elevado de 

umidade (95,67%). 

Em relação ao pH, o extrato da elaboração de suco foi igual a 2,33 e o extrato do vinho 

2,18. Souza (2013), em sua pesquisa encontrou resultado do pH encontrado igual a 3,43. 

Já o resultado encontrado para a acidez do extrato de suco foi igual a 4,52 e o extrato do 

vinho 4,64 (Equiv. ácido cítrico/100g). Resultado diferente foi encontrado por Souza (2013), 

onde a acidez foi 0,98. 

O teor de SST encontrado para o extrato do suco foi 17,73 e para o extrato do vinho 

igual a 12,27 ° Brix. Souza (2013) encontrou um teor de SST (5,33°Brix), valor muito abaixo 

do encontrado no presente trabalho. 

Os extratos antociânicos concentrados dos resíduos de uva da elaboração de suco e 

vinho foram obtidos logo após o processo de concentração em evaporador rotativo a vácuo, 

esses foram caracterizados quanto ao teor de antocianinas, compostos fenólicos, flavonoides, 

capacidade antioxidante pela captura dos radicais ABTS•+ e pelo potencial redutor do ferro 

(FRAP) (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Quantificação dos teores de compostos fenólicos, capacidade antioxidante e quantificação 

de antocianinas dos extratos. 

Análises Extrato Suco Extrato Vinho  

Antocianinas (mg/100g) 223,79 ± 1,17 264,36 ± 1,19 
ABTS•+ (μmol Equiv. trolox/g) 8833,33 ± 7,17  16577,78 ± 43,50 

FRAP (μmol de Fe2SO4/g) 2343,62 ± 7,64 2582,19 ± 2,69 

Comp. Fenólicos (mg Equiv. GAE/g) 1818,91 ± 8,28 4449,21 ± 9,54 
Os valores são expressos como média ± desvio padrão para determinações realizadas em triplicata. 
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O teor de antocianinas no extrato concentrado de suco foi (223,79 mg AT/100g), já o 

extrato do vinho foi (264,63 mg AT/100g), 15,34% superior ao obtido no extrato de suco. Souza 

(2013), encontrou resultado igual a 102,30. Resultados superiores forem encontrados por 

Rockenbach et al. (2011), onde as variedades Cabernet Sauvignon e Primitivo foram as 

variedades com maior teor de antocianinas (935 e 832 mg/100 g). 

Em relação a atividade antioxidante, os resultados apresentados para o método ABTS 

do extrato concentrado do suco foi 8833,33 μmol TE/g e o extrato vinho apresentou um maior 

resultado 16577,78 μmol TE/g comparado com o extrato de suco. Os resultados através do 

método do potencial redutor de ferro (FRAP) foi 2343,62 μmol de Fe2SO4/g para o extrato da 

elaboração de suco e o extrato da elaboração de vinho foi 2582,19 μmol de Fe2SO4/g. A partir 

desses métodos avaliados, o extrato de vinho apresentou maior atividade antioxidante em 

relação ao extrato do suco. 

Avaliando a atividade antioxidante dos extratos de casca e sementes de uva, 

determinados como poder antioxidante redutor férrico (FRAP), Rockenbach et al. (2011), 

encontraram resultados que variaram de 1454 a 4362 e 2942 a 21.492 μmol Fe 2+ / 100g. 

A determinação de compostos fenólicos do extrato de vinho apresentou resultado igual 

a 4449,21 mg Equiv. GAE/g, superior ao valor obtido para o extrato de suco 1818,91 mg Equiv. 

GAE/g.  

Os extratos antociânicos foram avaliados também quanto à sua coloração com os 

parâmetros (L*, a*, b*, C* e h*) da escala Cielab (Tabela 10). 

 

Tabela 10- Resultados colorimétricos (L*, a*, b*, C*, H*) dos extratos uva de suco e vinho. 
Parâmetros Colorimétricos Extrato Suco Extrato Vinho  

L* 27,55 ± 0,07 27,6 ± 0,14 

a* +3,90 ± 0,01 +3,45 ± 0,07 

b* +16 ± 0,14 +15,9 ± 0,14 

C* 16,45 ± 0,07 16,3 ± 0,14 

h* 76,3 ± 0,28 77,8 ± 0,14 
Os valores são expressos como média ± desvio padrão para determinações realizadas em triplicata.  

 

Os resultados para o parâmetro de cor C*, que representa a intensidade da tonalidade, 

indicou que os extratos apresentaram uma cor vibrante.   

Em ralação a coordenada a*, os extratos da elaboração de suco e vinho (+3,90 e +3,45) 

tiveram resultados em números positivos, constatando a sua coloração avermelhada. Também 

foram encontrados resultados positivos (+16 e +15,9) parâmetro b*, confirmando que os 

extratos estão mais próximos da cor amarela do que da azul em uma escala visual. 



 

51 

 

 

Os resultados relacionados ao parâmetro L* mostraram que os extratos ficaram (27,55 

e 27,6) mais próximos do 0 do que de 100, caracterizado as mesmas como escuras. 

Já o ângulo hue (h*), indicou que as amostras de resíduo avaliadas se encontram no 

espectro vermelho de cor por apresentarem resultado igual a (76,3) extrato de suco e (77,8) 

extrato de vinho, que variaram entre o ângulo 0° e 90°. 

 

5.3 Avaliação da estabilidade do extrato concentrado extraído do resíduo da 

elaboração de vinho 

 

5.3.1 Avaliação da estabilidade das antocianinas  

 

Com o objetivo de avaliar a estabilidade dos extratos antociânicos perante a influência 

da incidência de luz e pH (2 e 3,5), em temperatura em torno de 25°C ± 2°C, realizou-se o teste 

de estabilidade nessas condições predeterminadas durante os 10 pontos (56 dias). 

Na Figura 18, apresenta o gráfico de degradação do teor de antocianinas do extrato 

antociânico em pH 2 e pH 3,5 ao longo da avaliação da estabilidade partir do ponto zero. 

Figura 18 – Quantificação do teor de antocianinas dos extratos concentrados em pH2 e pH 3,5 

submetidos a avaliação de estabilidade com e sem incidência de luz. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Os resultados expostos na figura 18 evidenciam que o decréscimo do teor de 

antocianinas dos Extrato pH 2 e pH 3,5 acondicionados no escuro foi menor que os mesmos 
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extratos submetidos a luminosidade, confirmando o efeito deteriorante da luz sobre os 

pigmentos antociânicos, independente do pH em que o extrato se encontra, porém verificou-se 

uma degradação um pouco maior no extrato em pH 3,5 exposto a luz quando comparado ao 

extrato em pH 2 na mesma condição de armazenamento. Isto pode ser justificado pois, a 

estabilidade das antocianinas é atribuída à estrutura do íon flavilium presente nas soluções de 

pH abaixo de 3 (BOBBIO; BOBBIO, 2003).  

Em um estudo realizado por Gómez-Plaza, Miñano e López-Roca (2006) os quais 

avaliaram a estabilidade da cor de extratos antociânicos obtidos de resíduos de vinificação 

verificaram resultados semelhantes quanto a sua estabilidade frente ao pH e à incidência de luz, 

no estudo observou-se uma redução acentuada na quantidade de antocianinas quando 

comparada às amostras que se mantiveram em ausência da luz. Resultado semelhante ao 

encontrado na figura 16, onde os extratos expostos a luz demostraram maior degradação quando 

comparados aos extratos ao abrigo de luz. 

As antocianinas são instáveis a temperatura, mesmo temperaturas de 25± 2ºC, é um dos 

possíveis fatores responsáveis pela degradação dos extratos em abrigo da luz. Para Ahmed et 

al. (2014) a exposição dos corantes ao aumento da temperatura em pH entre 2 e 4 induzem a 

perda de radicais glicosila através da hidrólise da ligação glicosídica, o que induz a perda de 

cor. A degradação térmica das antocianinas segue cinética de primeira ordem. 

A Tabela 11 mostra os resultados da quantificação do teor de antocianinas do extrato 

antociânico com pH 2 mantido no escuro e exposto à luz, e também do extrato antociânico em 

pH 3,5 sem e com incidência de luz, nos seus diferentes tempos. 
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Tabela 11 - Quantificação do teor de antocianinas (mg AT/100g) para cada ponto da avaliação de 

estabilidade dos extratos antociânicos em pH 2 e pH 3,5. 

  Teor de Antocianinas Totais (mg/100g) 

  ponto 

tempo     

(horas) pH 2 pH 3,5 

sem luz 

0 0 18,19±0,11 18,23±0,30 

1 24 17,91±1,30 16,85±1,90 

2 48 17,25±0,75 17,45±3,31 

3 72 17,03±0,23 16,34±2,30 

4 144 16,27±0,46 14,93±1,20 

5 216 15,06±6,54 13,50±1,27 

6 336 14,84±1,75 13,36±1,80 

7 504 14,25±3,20 12,87±1,25 

8 672 13,71±1,81 11,75±1,86 

9 1008 11,84±0,86 10,40±0,75 

10 1344 11,56±1,22 9,93±0,70 

com luz 

0 0 18,19±0,11 18,23±0,30 

1 24 16,49±5,58 15,21±7,00 

2 48 14,26±2,4 11,52±1,90 

3 72 11,12±7,8 9,73±5,55 

4 144 10,46±4,75 9,01±1,46 

5 216 10,02±1,8 8,06±2,05 

6 336 9,62±5,24 7,62±1,92 

7 504 7,94±2,45 6,52±1,71 

8 672 6,83±5,25 5,88±4,05 

9 1008 5,68±4,05 4,57±2,02 

10 1344 5,55±8,4 4,48±2,51 

Os valores são expressos como média ± desvio padrão para determinações realizadas em triplicata. 

 

Assim como demostrado na figura 18, os valores do teor de antocianinas do extrato em 

pH 2 sem incidência de luz e com incidência de luz mostraram decréscimo gradativo a partir 

das primeiras 24 horas de avaliação. O mesmo aconteceu com o extrato a pH 3,5. Essas 

variações se dão pelas condições de armazenamento as quais foram submetidas as amostras. 

O extrato antociânico em pH 2 submetido à incidência de luz apresentou maior 

degradação quando comparado ao extrato armazenado no escuro durante toda a avaliação. O 

extrato antociânico em pH 3,5 demonstrou o mesmo comportamento. O extrato com pH 2 

exposto à luz no seu último ponto de avaliação apresentou uma queda antociânica de 69,48% 

em relação ao teor de antocianinas do ponto zero, e o mesmo extrato na ausência de luz 

degradou 36,44%, quase a metade do valor do extrato na presença de luz.  
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Os valores do extrato em pH 3,5 nas duas diferentes condições (com e sem exposição a 

luz) também apresentaram uma queda significativa do ponto 0 ao ponto 10 (1344 horas de 

exposição a luz), sendo respectivamente 75,42% e 45,52%. Demostrando uma queda bastante 

expressiva para o extrato em pH 3,5 exposto a luz e ainda maior que o extrato em pH 2 nas 

mesmas condições. 

Redução similar ao extrato em pH 2 (65,86%) no conteúdo de antocianinas foi 

determinada por Mayavel et al. (2012) em extrato antociânico metanólico acidificado de 

tamarindo vermelho, armazenado sobre luz na intensidade de 500 lux, durante um período de 

armazenamento de 30 dias. Os autores também verificaram perda de cor do pigmento 

armazenado ao abrigo da luz (39,71%). 

As constantes de velocidade de degradação (k) do ângulo de inclinação da reta do 

logaritmo neperiano da absorbância/absorbância inicial (ln A/Ao) em função do tempo (Figura 

19), e o tempo de meia vida (t1/2) do teor de antocianinas de cada extrato, obtidos a partir de k 

pela relação t1/2 = –ln (0,5/k), estão na Tabela 12. 

 

Figura 19 - Gráfico de Ln (A/Ao) versus o tempo (horas) de antocianinas dos extratos antociânicos 

submetidos à avaliação da estabilidade 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 12 - Valores das constantes de degradação k (h-1) e do tempo de meia vida t½ (h) para os extratos 

antociânicos em pH 2 e pH 3,5 em ausência e presença de luz, à temperatura ambiente (25 ± 2 ºC). 

Extratos Presença de luz Ausência de luz 

k (h⁻1) t ½ (h) k (h⁻1) t ½ (h) 

pH 2 8x10⁻⁴ 866,434 3x10⁻⁴ 2310,491 

pH 3,5 8x10⁻⁴ 866,433 4x10⁻⁴ 1732,867 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Avaliando-se a estabilidade das antocianinas extraídas do resíduo de vinificação, Tabela 

12 os valores da indicam que o extrato com maior tempo de meia vida foi o extrato antociânico 

pH 2 armazenado no escuro, com t1/2 de 2310,49 h. Isso significa que o extrato em questão 

leva cerca de 96 dias para degradar em 50% o seu teor de antocianinas inicial. Já o extrato 

antociânico pH 3,5 apresenta tempo de meia vida menor, sendo 1732,86 h e levaria 

aproximadamente 72 dias para chegar à metade do seu teor original de antocianinas. 

Os tempos de meia vida dos extratos em pH 2 e pH 3,5 expostos a luz apresentaram 

valores semelhantes 866,43 horas, aproximadamente 36 dias para degradar 50% do teor inicial 

de antocianinas para ambos os pHs. 

 Neste estudo, o tempo de meia-vida das antocianinas expostas à luz foi menor 

que o extrato bruto de antocianinas da cereja roxa do Suriname (948h; 39 dias) em um estudo 

realizado por Lima, Mélo e Lima (2005). 

 Em um estudo realizado por Hurtado; Pérez (2014), em extratos antociânicos 

extraídos das cascas de capulí, foram estudadas as influências da luz, pH  e oxigênio sobre a 

degradação da antocianina, observaram diferentes tempos de meia-vida para as amostras em 

incidência de luz no extrato em pH 3,0 (2.520h, aproximadamente 105 dias) e pH 5,0 (1.204,8h;  

aproximadamente 50 dias), e amostras sem incidência de luz, em pH 3,0 (8.755,2h; 

aproximadamente 364 dias) e pH 5,0 (3.326,4h; aproximadamente 138 dias). Os resultados 

corroboram com os encontrados para tempo de meia vida t½ (h) e teores de antocianinas para 

os extratos, onde o pH mais ácido apresenta maior estabilidade.  

Rui Zhang et al. (2020), estudaram a estabilidade da antocianina perante a luz em 

extratos da pele de uva para extrato líquido, liofilizado e atomizados, como resultado todas as 

amostras armazenadas no escuro apresentaram maior concentração de antocianinas em 

comparação com as mantidas expostas a luz, além disso, o valor da meia-vida do extrato não 

encapsulado foi de 11,51 ± 0,47 h, a amostra atomizada foi de 28,36 ± 1,12 h e para o extrato 

liofilizado 14,70 ± 0,68 h.  Valores inferiores ao encontrado no presente trabalho. 
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5.3.2 Avaliação da estabilidade de compostos fenólicos e atividade antioxidante dos 

extratos 

 

O gráfico do teor de compostos fenólicos do extrato concentrado extraído do resíduo da 

vinificação (Figura 20), analisado em três tempos (inicial, intermediário e final) mostra o 

decréscimo deste composto, no decorrer do tempo, nos extratos estudados com e sem incidência 

de luz, para ambos os pHs, a partir do ponto zero. 

 

Figura 20 - Quantificação do teor de Compostos Fenólicos na avaliação da estabilidade. 

 
Fonte: Própria Autor. 

 

Na Figura 20, como observado, o comportamento para todas as amostras, nos diferentes 

pHs estudados (pH 2 e pH 3,5), no período de avaliação, foi de redução nos teores de compostos 

fenólicos. Tantos os extratos submetidos à incidência de luz quanto os não submetidos. 

O extrato em pH 2 exposto e não expostos à luz apresentaram uma degradação acentuada 

nas concentrações de compostos fenólicos desde o tempo zero, após 21 dias de armazenamento 

com exposição à luz o percentual de degradação já era 39,16% para 32,92% em ausência de 

luz, comprovando ação deletéria da luz e mantiveram-se em declive até o último período de 

avaliação. 
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As amostras em pH 3,5 expostas e não expostas também demostraram redução no teor 

de compostos fenólicos, com maior variação da amostra exposta a luz, com uma degradação de 

46,5%, sendo maior quando comparada ao pH 2 na mesma condição. O extrato em ausência de 

luz apresentou uma degradação inferior, de 29,17%. Da mesma forma como nas concentrações 

de antocianinas, pertencentes à subclasse dos polifenóis, estes são altamente instáveis à luz, 

oxigênio e a altas temperaturas. 

Oliveira (2014), analisando a estabilidades de compostos antioxidantes extraído do 

vinho tinto em extrato líquido, pH 3,0 e liofilizado, armazenados na temperatura de 35°C, 

demonstram uma relação inversa entre o tempo de estocagem e o teor de compostos fenólicos 

totais, ou seja, quanto maior a tempo de armazenamento menor o teor de fenóis totais. 

Concordando com os resultados desse estudo em temperatura de armazenamento de 25 ºC. 

Resultados da ação deletéria da temperatura de armazenamento sobre os compostos 

fenólicos foram observados por Srivastava et al. (2007), ao avaliarem a estabilidade de extrato 

de mirtilo armazenados em garrafas de vidros, durante 60 dias de estocagem a -20°C, 6°C, 23°C 

e 35°C. Os autores observaram reduções significativas no teor de fenólicos totais dos extratos 

nas temperaturas de 6°C, 23°C e 35°C, mantendo-se constante apenas aqueles extratos 

armazenados a temperatura de -20ºC.  

A Figura 21 e Figura 22 trazem os resultados da quantificação da capacidade 

antioxidante pela captura dos radicais ABTS•+ e pela redução do ferro (FRAP) dos extratos 

antociânicos em pH 2 e pH 3,5 com e sem incidência de luz ao longo da avaliação de 

estabilidade. 
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Figura 21 – Quantificação de atividade antioxidante pela captura dos radicais ABTS•+ dos extratos em 

pH 2 e pH 3,5 submetidos à análise de estabilidade com e sem incidência de luz. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 22 – Quantificação de atividade antioxidante pela redução do ferro (FRAP) dos extratos 

em pH 2 e pH 3,5 submetidos à análise de estabilidade com e sem incidência de luz. 

 
Fonte: Própria Autor. 

 

A Figura 21 e Figura 22 demonstram, a influência que a forma de acondicionamento 

dos extratos pH 2 e pH 3,5 representaram para a atividade antioxidante pela captura dos radicais 
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ABTS•+ e pela redução do ferro (FRAP), para ambas as análises se observou um declívio na 

capacidade antioxidante dos extratos submetidos e não submetidos à incidência de luz quando 

comparados ao tempo 0.  Houve diferenças entre os extratos submetidos à incidência de luz 

quando comparados aos extratos em ambiente escuro. O pH 3,5 submetido a luz apresentou 

uma degradação mais saliente quando comparada ao pH 2 na mesma condição de luz, 

demostrando que o pH, além de outros fatores também influencia na degradação dos compostos 

fenólicos no decorrer do tempo de armazenamento.  

 Tonon et al. (2010), relataram resultados de degradação dos compostos antioxidantes 

ao longo do tempo no suco de açaí, principalmente nos primeiros 45-60 dias de um total de 120 

dias de armazenamento na temperatura de 25°C. Já Amendola et al., (2010), apresentaram 

resultados diferentes do estudado nesse trabalho, ao avaliar a atividade antioxidante de extrato 

obtido do bagaço de uva. Observou-se uma constante atividade antioxidante em extratos 

armazenados a 25°C por mais de 100 dias de estocagem. 

A análise estatística para os valores de compostos fenólicos e atividade antioxidante 

pela captura dos radicais ABTS•+ e pela redução do ferro (FRAP), indicou que os parâmetros 

analisados alteraram durante os 56 dias de estocagem, apresentando interações significativas 

(p<0,05) para as fontes de variação relacionadas com o tempo. 

 

5.3.3 Avaliação da estabilidade da cor dos extratos de resíduo de vinificação  

 

Abaixo estão os gráficos da análise de cor, pelas coordenadas colorimétricas (L*, a*, 

b*, C* e h*), dos extratos antociânicos em pH 2 e 3,5 durante a avaliação da estabilidade destes 

ante a incidência ou não da luz.  

Sabe-se que alguns parâmetros colorimétricos podem mostrar de forma mais exata a 

degradação dos pigmentos, por levarem em consideração todo o espectro visível (CONSTANT, 

2003). Para FRANCIS (1982), a avaliação colorimétrica apresenta uma correlação muito 

melhor com as respostas visuais humanas. 

A tabela 13 mostra alguns parâmetros calculados a partir das coordenadas colorimétricas 

que expressam melhor as variações sofridas por as amostras quanto à sua cor. 
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Tabela 13 - Análise de cor pelos Parâmetros colorimétricos Δ (L*, a*, b*, E*) dos extratos antociânicos 

concentrados em pH 2 e pH 3,5 submetidos à análise de estabilidade com e sem incidência de luz. 

Parâmetros 

Colorimétricos 

Com incidência de luz Sem incidência de luz 

pH  2 pH  3,5 pH  2 pH  3,5 

∆ a* -10,7  -10,5  -8,65 -7,5 

∆ b* 1,9  0,15 -2,7  -2,25 

∆ L* 15,65  15,7  13,15 12,6 

∆ E* 19,05  18,88  15,96  15,83 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Para todas as amostras, em ambos valores de pH, com e sem incidência de luz, 

apresentaram ∆a* negativo, que significa a perda da cor vermelha, com maior degradação da 

cor vermelha para as amostras com incidência de luz para pH 2 (-10,7) e pH 3,5 (-10,5).  

As amostras expostas a luz (pH 2 e pH 3,5) apresentaram ∆b* positivo, que significa 

perda da cor azul. As amostras sem incidência de luz apresentaram ∆b* negativo. As amostras 

tornaram-se mais luminosas, ∆L* positivo, demostrando perda de cor. 

A amostra com pH 2 e pH 3,5 expostas a luz apresentaram ∆L* maior, demostrando 

maior luminosidade, com isso menor intensidade da cor.  

As amostras com incidência de luz apresentaram maior variação em ∆E* em ambos os 

pH. Os resultados estão de acordo com os resultados do tempo de meia vida, onde essas 

amostras apresentaram um menor tempo de vida quando comparadas as amostras no escuro. 

A Figura 23 representa os comportamentos dos parâmetros colorimétricos L*, a*, b*, 

C* e h* dos extratos antociânicos com e sem incidência de luz durante a avaliação de 

estabilidade. 

 

Figura 23 - Análise de cor para os parâmetros a* (a), L* (b), h* (c), b* (d) e C*(e) na avaliação da 
estabilidade nos 10 pontos avaliados com e sem incidência de luz 

 
(e) 
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(a)                                                                            (b) 

 
 

(c)                                                                                (d) 
Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Todas as amostras mostraram uma variação, mesmo que pequena, das coordenadas 

colorimétricas (a* L* H*b* e C*) ao longo do tempo, para ambos os pHs, nas duas condições 

de luz estudadas. 

Para a coordenada a* observada no gráfico acima, pode-se notar uma perda gradativa 

da cor vermelha ao longo do tempo para todos as amostras, porém uma degradação mais 

acentuada no extrato em pH 3,5 exposta a luz. Para Mazza et al. (1987), isso acontece devido 

ao fato de o elemento pH afetar diretamente a cor. Em meio ácido, as antocianinas são 

vermelhas, porém ao aumentar o pH, há redução na intensidade desta cor (MAZZA et. al., 

1987). 

A coordenada L* mostrou maior variação na primeira semana de avaliação e seus 

valores continuaram subindo ao decorrer do tempo, o extrato em pH 3,5 exposto a luz 

apresentou uma luminosidade maior, seguido pelo pH 2, porém com uma diferença pequena 

entre as amostras.  
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O parâmetro b*, ao contrário do a*, sofreu acréscimo nos valores ao longo da 

estabilidade para os extratos expostos a luz, especialmente no pH 2 na mesma condição de 

armazenamento. Esse desempenho corresponde ao distanciamento das amostras de do tom azul 

(-) e aproximação ao tom amarelo (+). Ambos os comportamentos (dos parâmetros a* e b*) 

foram motivados pela redução do teor de antocianinas ocasionada pela degradação das mesmas 

devido às condições de armazenamento as quais foram expostas no estudo da estabilidade. 

Souza et al. (2015), ao avaliarem a variação dos parâmetros de cor do extrato de uva 

Bordo atomizado, por 120 dias, a 25ºC, acondicionado em recipientes para exposição máxima 

da superfície e armazenado em dessecadores, observaram que o parâmetro b* foi o mais 

afetado, já que as amostras apresentaram um aumento neste parâmetro durante o período de 

armazenamento, indicando perda da cor azul causada pela degradação das antocianinas, 

pigmentos responsáveis por esta cor. Ainda no mesmo estudo, verificaram uma diminuição no 

parâmetro a* causada pela degradação de antocianinas também responsáveis pela cor vermelha. 

A Saturação (C*) refere-se à intensidade ou pureza da cor em relação ao cinza. Valores 

menores correspondem ao padrão de cor mais fraco e valores mais altos ao padrão de cor mais 

forte, demostrando cores mais vivas (PONTES, 2004; RAMOS E GOMIDE, 2007). Nos 

extratos avaliados, os valores do índice saturação (C*) diminuíram com o tempo, sendo o maior 

valor referente ao pH 2,0, demonstrando que a forma cátion flavilíum das antocianinas 

determinam cores mais intensas quando comparado ao pH 3,5. 

A figura 24 representa as sequências de cores dos extratos antociânicos dos extratos 

concentrados, com e sem exposição à luz, a cada dois pontos na análise da avaliação da 

estabilidade. 
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Figura 24 -  Degradação de cor dos extratos antociânico com exposição à luz e em ausência de luz ao 

longo da avaliação de estabilidade. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

5.4  Avaliação da estabilidade do extrato concentrado extraído do resíduo da 

elaboração de suco de uva  

 

5.4.1 Avaliação da estabilidade de antocianinas  

 

Com o objetivo de avaliar a estabilidade dos extratos antociânicos perante a influência 

da incidência de luz e pH (2 e 3,5), em temperatura em torno de 25°C ± 2°C, realizou-se o teste 

de estabilidade nessas condições durante os 10 pontos previamente determinados (Tabela 1). 

A Tabela 14 mostra os resultados da quantificação do teor de antocianinas do extrato 

antociânico com pH 2 mantido no escuro e exposto à luz, e também do extrato antociânico em 

pH 3,5 sem e com incidência de luz, nos seus diferentes tempos. 
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Tabela 14 - Quantificação do teor de antocianinas (mg AT/100g) para cada ponto da avaliação de 

estabilidade dos extratos antociânicos pH 2 e pH 3,5. 

  Teor de Antocianinas Totais (mg/100g) 

  ponto 

tempo     

(horas) pH 2 pH 3,5 

sem luz 

0 0 29,12±0,30 24,42±0,97 

1 24 28,85±2,45 23,59±2,60 

2 48 28,78±6,50 23,80±2,28 

3 72 28,64±4,42 23,73±1,17 

4 144 27,41±0,91 20,16±11,15 

5 216 24,56±2,46 18,03±4,18 

6 336 24,24±1,49 17,55±1,19 

7 504 21,73±1,80 17,30±1,45 

8 672 19,24±2,08 17,89±17,95 

9 1008 15,75±1,93 15,49±2,61 

10 1344 13,03±2,15 12,83±2,89 

com luz 

0 0 29,12±0,30 24,42±0,97 

1 24 28,93±1,95 23,94±0,78 

2 48 28,61±4,95 23,76±2,40 

3 72 27,56±4,60 23,61±2,76 

4 144 23,84±1,30 18,99±5,69 

5 216 21,77±1,04 17,26±9,00 

6 336 22,35±8,44 16,95±3,95 

7 504 19,84±13,98 16,71±14,47 

8 672 18,28±2,10 17,36±4,88 

9 1008 13,99±5,27 13,51±0,92 

10 1344 9,71±3,21 8,09±5,50 

Os valores são expressos como média ± desvio padrão para determinações realizadas em triplicata.  

 

 

Como foi mostrado na Tabela 14, a quantificação do teor de antocianinas dos extratos 

durante a avaliação de estabilidade (figura 25), os valores do teor de antocianinas do extrato em 

pH 2 e em pH 3,5 sem incidência de luz e com incidência de luz mostraram um comportamento 

semelhante onde o decréscimo no teor de antocianina foi observado desde as primeiras 24 horas 

de avaliação, porém mais acentuado a partir do 3º dia. 

O extrato antociânico em pH 2 submetido à incidência de luz apresentou maior 

degradação nos primeiros 3 dias (5,35%) quando comparado ao extrato armazenado no escuro 

(1,64%). O extrato antociânico em pH 3,5 demonstrou o mesmo comportamento, quando 

exposto à luz uma degradação de 3,31% para 2,82% no escuro. 

No 9º dia de avaliação (216h), o extrato com pH 2 exposto à luz no seu quinto ponto de 

avaliação apresentou uma queda antociânica de 25,24% em relação ao teor de antocianinas do 
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ponto zero, e o mesmo extrato na ausência de luz degradou 15,65%, apresentando uma 

diferença de quase 10% do valor do mesmo extrato na presença de luz.  

Para o extrato em pH 3,5 com e sem exposição a luz, os valores no 9º dia de avaliação 

também apresentaram uma queda significativa do ponto 0 ao ponto 5, sendo respectivamente 

29,32% e 26,16%, mostrando que houve um declínio maior para o extrato em pH 3,5 exposto 

a luz.  

Bastos et al. (2017), estudando a degradação das antocianinas extraídas do resíduo da 

agroindustrial de suco da uva Isabel frente a luz durante 35 dias, a temperatura de 21°C ± 1°C, 

observaram que na ausência de luz, as antocianinas do resíduo da uva Isabel apresentaram 

diminuição mais acentuada no seu valor até o 4º dia. Por outro lado, as amostras submetidas à 

luz se degradaram durante todo o período de armazenamento, sendo menos estáveis. 

Concordando com os resultados observados nesse trabalho onde as antocianinas testadas 

permaneceram mais estáveis protegidas da luz. 

Na Figura 25, encontra-se o gráfico de degradação do teor de antocianinas do extrato 

antociânico em pH 2 e pH 3,5 ao longo da avaliação da estabilidade partir do ponto zero. Pode-

se verificar que o decréscimo do teor de antocianinas dos Extrato pH 2 e pH 3,5 acondicionados 

no escuro foi menor que os mesmos extratos submetidos a luminosidade, ao longo do tempo 

essa diferença foi se tornando mais evidente. Isso está alinhado com o fato de que a luz é um 

fator importante que afeta a estabilidade das antocianinas (WEBER, BOCH; SCHIEBER, 2017) 

  

Figura 25 – Quantificação do teor de antocianinas dos extratos concentrados em pH2 e pH 3,5 

submetidos a avaliação de estabilidade com e sem incidência de luz. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

y = -0,1242x2 - 0,5824x + 29,556

R² = 0,9759

p<0,0001

y = -0,1874x2 + 0,2518x + 29,06

R² = 0,9937

p<0,0001

y = -0,0459x2 - 0,8817x + 24,785

R² = 0,9079

p<0,0001

y = -0,0168x2 - 0,9556x + 24,895

R² = 0,9165

p<0,0001

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6 8 10A
n
to

ci
an

in
as

 t
o
ta

is
 (

m
g
/1

0
0
g
 a

m
o
st

ra
)

Tempo (pontos)

pH 2 luz

pH 2 escuro

pH 3,5 luz



 

66 

 

 

As constantes de velocidade de degradação (k) do ângulo de inclinação da reta do 

logaritmo neperiano da absorbância/absorbância inicial (ln A/Ao) em função do tempo (Figura 

26), e o tempo de meia vida (t1/2) do teor de antocianinas de cada extrato, obtidos a partir de k 

pela relação t1/2 = –ln (0,5/k), estão na Tabela 15. 

 

   

Figura 26 - Gráfico de Ln (A/Ao) versus o tempo (horas) de antocianinas dos extratos antociânicos 

submetidos à avaliação da estabilidade. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 15 - Valores das constantes de degradação k (h-1) e do tempo de meia vida t½ (h) para os extratos 
antociânicos em pH 2 e pH 3,5 em ausência e presença de luz, à temperatura ambiente (25 ± 2 ºC). 

Extratos Presença de luz Ausência de luz 

k (h⁻1) t ½ (h) k (h⁻1) t ½ (h) 

pH 2 7x10⁻⁴ 990,21 6x10⁻⁴ 1155,24 

pH 3,5 7x10⁻⁴ 990,21 6x10⁻⁴ 1155,24 

 
 Na avaliação da estabilidade das antocianinas extraídas do resíduo de uva da produção 

de suco, é possível observar que os valores de t ½ e k (h⁻1) para os extratos em ambos os pHs 

apresentam-se iguais quando expostos nas mesmas condições de luz, onde os extratos na 

ausência de luz levam cerca de 48 dias para degradar em 50% o seu teor de antocianinas inicial. 

Já os extratos antociânicos (pH 2 e pH3,5) em presença de luz apresentam tempo de meia vida 

menor, sendo 990,21 h e levariam aproximadamente 41 dias para chegar à metade do teor 

original de antocianinas. 
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Diversos fatores estão relacionados a estabilidade da antocianina, estes incluem: 

estrutura química, pH, temperatura, luz, presença de oxigênio, degradação enzimática e 

possíveis interações entre os componentes dos alimentos, tais como ácido ascórbico, íons 

metálicos, açúcares e copigmentos (FRANCIS, 1989; ESTUPIÑAN; SCHWARTZ; GARZÓN, 

2011) A ocorrência de acilação bem como a presença de açúcares na molécula de antocianina 

confere maior estabilidade a estes pigmentos. (FRANCIS, 2000). O Extrato concentrado do 

suco possui açúcares, flavonoides e outros compostos que podem atuar como copigmentos, que 

possivelmente podem ter influenciado positivamente na estabilidade dos extratos, reduzindo a 

influência do pH na estabilidade das antocianinas. 

Resultados de tempo de meia vida superiores foram obtidos por Bastos et al. (2017), no 

resíduo da agroindustrial de suco da uva Isabel, onde na ausência de luz, o tempo de meia vida 

(t1/2) dos pigmentos antociânicos foi de 3.320h (138 dias), e na presença de luz foi de 505h (21 

dias), apresentando constantes de velocidade (k) de 2,09 x 10-4 h-1 e 1,37 x 10-3 h-1, 

respectivamente, demonstrando que a presença de luz contribuiu significativamente para a 

instabilidade das antocianinas. 

 

5.4.2 Avaliação da estabilidade de compostos fenólicos e atividade antioxidante dos 

extratos 

 

A figura 27 representa o gráfico de degradação do teor de compostos fenólicos do 

extrato concentrado extraído do resíduo da elaboração de suco, analisado em três tempos 

(inicial, intermediário e final), no decorrer do tempo, nos extratos estudados com e sem 

incidência de luz, para ambos os pHs, a partir do ponto zero. 
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Figura 27 - Quantificação do teor de Compostos Fenólicos na avaliação da estabilidade. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Observa-se na Figura 27, o comportamento para todas as amostras, nos diferentes pHs 

estudados (pH 2 e pH 3,5), no período de avaliação (56 dias), tendo como resultado a redução 

nos teores de compostos fenólicos, tantos para os extratos submetidos à incidência de luz quanto 

os não submetidos. 

O extrato em pH 2 exposto e não expostos à luz apresentaram degradação nas suas 

concentrações de compostos fenólicos desde o tempo zero, no tempo intermediário de 

armazenamento com exposição à luz o percentual de degradação já era 55,58% para 48,03% 

em ausência de luz, comprovando ação deletéria da luz, mantiveram-se em declive até o último 

ponto de avaliação. 

As amostras em pH 3,5 expostas e não expostas também demostraram redução no teor 

de compostos fenólicos, com maior variação da amostra exposta a luz, com uma degradação de 

49,63%, apresentando um valor próximo ao pH 2, o extrato em ausência de luz apresentou uma 

degradação inferior, de 42,94%. 

Para ambos os pHs estudados, esses apresentaram uma influência da luz sobre a 

degradação dos extratos, com redução maior dos compostos fenólicos expostos nessa condição. 

Isso significa que os compostos fenólicos quantificados dos extratos do presente estudo 

apresentaram uma estabilidade maior em ausência de luz, porém ainda apresentaram uma 
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porcentagem alta de degradação no decorrer do tempo, isso deve acontecer possivelmente pela 

ação da temperatura de armazenamento de aproximadamente 25ºC. A redução no teor de 

compostos fenólicos perante a temperaturas de armazenamento ao longo do tempo é relatada 

por diversos autores (PALENCIA et al., 2007; TONON et al.,2010; SCHWARTZ et al., 2010) 

A Figura 28 e Figura 29 trazem os resultados da quantificação da capacidade 

antioxidante pela captura dos radicais ABTS•+ e pela redução do ferro (FRAP) dos extratos 

antociânicos em pH 2 e pH 3,5 com e sem incidência de luz ao longo da avaliação de 

estabilidade. 

Figura 28 – Quantificação de atividade antioxidante pela captura dos radicais ABTS•+ dos extratos em 

pH 2 e pH 3,5 submetidos à análise de estabilidade com e sem incidência de luz. 

 
Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 29  – Quantificação de atividade antioxidante pela redução do ferro (FRAP) dos extratos em 

pH 2 e pH 3,5 submetidos à análise de estabilidade com e sem incidência de luz. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

A figura 28 e figura 29 apresentam como a incidência ou não de luz e o pH influenciam 

para a atividade antioxidante pela captura dos radicais ABTS•+ e pela redução do ferro (FRAP) 

em extratos antociânicos quando submetidos a influência da luz.  

Os resultados exibem um declívio na capacidade antioxidante dos extratos submetidos 

e não submetidos à incidência de luz quando comparados ao tempo 0. Houve uma diferença 

entre os extratos submetidos à incidência de luz quando comparados aos extratos em ausência 

de luz. O pH 2 submetido a luz apresentou uma degradação similar ao pH 3,5 na mesma 

condição de luz, o mesmo ocorreu com ambas as variações de pH para os extratos na ausência 

de luz, demostrando, com isso, que para o extrato antociânico obtido da elaboração de suco de 

uva verificou-se pouca influência da variação de pH na degradação de compostos antioxidante, 

onde a maior variação dos resultados está relacionada com a incidência de luz. 

A análise estatística para os valores de compostos fenólicos e atividade antioxidante 

pela captura dos radicais ABTS•+ e pela redução do ferro (FRAP), indicou que os parâmetros 

analisados alteraram durante os 56 dias de estocagem, apresentando interações significativas 

(p<0,05) para as fontes de variação relacionadas com o tempo. 
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5.4.3 Avaliação da estabilidade da cor dos extratos de resíduo de uva  

 

Na Tabela 16 estão os valores determinados da análise de cor, pelas coordenadas 

colorimétricas Δ (L*, a*, b*, C* e h*), dos extratos antociânicos concentrados em pH 2 e pH 

3,5 durante a avaliação da estabilidade com e sem incidência de luz. 

 

Tabela 16 - Análise de cor pelos Parâmetros colorimétricos Δ (L*, a*, b*, E*) dos extratos antociânicos 

concentrados em pH 2 e pH 3,5 submetidos à análise de estabilidade com e sem incidência de luz. 

Parâmetros 

Colorimétricos 

Com incidência de luz Sem incidência de luz 

pH  2 pH  3,5 pH  2 pH  3,5 

∆ a -6,2 -7,2 -6 -5,65 

∆ b 0,2 0,3 0,05 0 

∆L 9,75 15,25 8,75 12,35 

∆ E 11,55 16,86 10,61 13,58 
 

 

Para o Parâmetros Colorimétricos ∆a*, em ambos valores de pHs (2 e 3,5), com e sem 

incidência de luz, apresentaram-se negativos, o que significa a perda da cor vermelha, mais 

acentuada no pH 3,5 exposto a luz. As amostras apresentaram ∆b* positivo, o que significa 

perda da cor azul e ganho da cor amarela. Os extratos concentrados tornaram-se mais luminosos 

ao longo do tempo com ∆L* positivo, demostrando perda de cor. 

A amostra com pH 3,5 (menor acidez) exposta a luz apresentou ∆L* maior (15,25) em 

relação as outras condições estudadas, demostrando maior perda da luminosidade, com isso 

menor intendidade da cor. Isto pode ser explicado pelo fato do pH afetar diretamente a cor, em 

meio ácido, as antocianinas são vermelhas, porém ao aumentar o pH, há redução na intensidade 

desta cor (MAZZA et al., 1987). 

As amostras com incidência de luz apresentaram maior variação em ∆E* quando 

comparadas as amostras não expostas a luz. Os resultados estão de acordo com os resultados 

do tempo de meia vida, onde essas amostras apresentaram um menor tempo de vida quando 

comparadas as amostras sem exposição a luz. 

A Figura 30 e representa os comportamentos dos parâmetros colorimétricos L*, a*, b*, 

C* e h* dos extratos antociânicos com e sem incidência de luz durante a avaliação de 

estabilidade. 



 

72 

 

 

 

Figura 30 - Análise de cor para os parâmetros a* (a), L* (b), h* (c), b* (d) e C*(e) na avaliação da 

estabilidade nos 10 pontos avaliados com e sem incidência de luz. 

 
(a) 

  
                                   (b)                                                                         (c) 

 
                                 (d)                                                                         (e) 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Quanto aos parâmetros colorimétricos a*, b*, L*, H* e C* observou-se que houve 

diferença entre as amostras dos dois pHs (2 e 3,5) nos 10 tempos de avaliação quando 
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comparados aos tempos 0, muito embora com variações pequenas entre os resultados para a 

coordenada b*. 

Pode-se verificar a uma tendência de degradação pelos resultados colorimétricos para 

todas as amostras (Figura 30). Avaliando-se a coordenada “c*” em pH 2 e pH 3,5, verifica-se 

que a amostra em pH 3,5 apresentou maior variação tanto na presença de luz ou na sua ausência 

e sua cor tornou-se ao longo do tempo menos saturada. Quanto à coordenada “h*”, os extratos 

em pH 2 apresentaram uma menor variação ao longo do tempo. 

Para Constant (2003), quando se avalia a degradação das antocianinas no decorrer do 

tempo essas podem sofrer duas mudanças básicas quanto à sua coloração: podem tornar-se 

gradativamente menos intensa pela perda de saturação e ou mudar de tonalidade pela formação 

de compostos de degradação com cores diferentes do original. Sendo importante considerar 

tanto as variações de “c*” quanto de “h*” e, de acordo com as características de composição de 

cada extrato, ele apresentará a tendência para maior ou menor variação de uma ou outra 

coordenada colorimétrica. 

As amostras mais básicas apresentaram uma cor menos intensa (Figura 31), essa perda 

da cor vermelha com o aumento do pH deriva de um equilíbrio entre duas formas da 

antocianina: o cátion flavilium (vermelho), e a pseudo-base carbinol (incolor), que é a forma 

hidratada do pigmento. As antocianinas tornam-se quase incolores a pH em torno de 4 a 5, 

sendo essa perda de cor reversível por acidificação (AZEREDO, 2012). 

A figura 31 representa as sequências de cores dos extratos antociânicos dos extratos 

concentrados do resíduo da produção de suco de uva, com e sem exposição à luz, a cada dois 

pontos na análise da avaliação da estabilidade. 
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Figura 31 -  Degradação de cor dos extratos antociânico com exposição à luz e em ausência de luz ao 

longo da avaliação de estabilidade. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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6. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o que foi desenvolvido e os resultados obtidos neste estudo, conclui-se 

que: 

- Os resíduos provenientes da fabricação de suco e vinho tinto mostraram-se como 

importante fonte de pigmentos antociânicos por apresentarem altos teores deste composto 

bioativo, apresentando-se como alternativa viável na obtenção de corante a partir de uma fonte 

que possivelmente seria descartada ou utilizada na fabricação de fertilizante;  

 

- Os extratos concentrados apresentaram quantidades consideráveis de antocianinas, 

compostos fenólicos e atividade antioxidante; 

 

- Na análise da estabilidade, houve decréscimo nas concentrações dos compostos 

bioativos e, consequentemente, na capacidade antioxidante dos extratos provinientes da 

indústria de suco e vinho em pH 2 e pH 3,5 nas condições submetidas ao longo dos 56 dias de 

avaliação; 

 

- O teste de estabilidade quanto à cor dos extratos estudados apresentou degradação do 

pigmento, tornando-se mais claro com o passar do tempo com degradação acentuada para os 

extratos submetidos à luz; 

 

-  O uso das antocianinas como corante natural na indústria de alimentos como uma 

forma de substituir os corantes sintéticos é muito desejável, mas limitado pela sua instabilidade 

frente às condições de processamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

7.  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

- Microencapsular os extratos antociânicos por atomização e liofilização com diferentes 

materiais de parede avaliando as possíveis influências dessas variantes na retenção dos 

compostos bioativos dos resíduos. 

 

- Avaliação de estabilidade das amostras microencapsuladas quanto ao teor de 

antocianinas e compostos bioativos;  

 

- Estudo cromatográfico dos extratos antociânicos para identificação e quantificação das 

diferentes estruturas e tipos de antocianinas presentes;   

  

- Aplicação dos extratos em alimentos. 
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