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Descrição Química: Vitis lambrusca (Farinha de Casca de Uva Orgânica).

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



GRAPE FIBER
A uva (Vitis sp.) é uma fonte natural de compostos fenólicos relacionados à importantes benefícios à 
saúde. Os polifenóis têm sido associados ao potencial bioativo da uva devido às suas atividades antioxi-
dante, anti-inflamatória, anticancerígena e antibacteriana (Toaldo et al., 2013).

As variedades americanas de Vitis labrusca L. são amplamente cultivadas no Brasil, principalmente para 
a produção de suco. Verificou-se que os subprodutos da viticultura, em particular as cascas e sementes 
de uva, contêm maiores quantidades de polifenóis do que as porções comestíveis.

O bagaço, composto por cascas, sementes e engaços, é o principal resíduo sólido proveniente do pro-
cessamento da uva, representando aproximadamente 20% do peso das uvas processadas (Mello e Silva, 
2014). Estes resíduos apresentam valor nutricional, visto que na maioria das vezes são compostos por 
proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, minerais e compostos com propriedades biológicas, como 
as fibras e compostos fenólicos (Caldas et al., 2018).

Casca de Uva 
A casca de uva, que compõe uma das frações da baga de uva representa cerca de 5 a 10% do peso em base 
seca. Esse componente dispõe de elevados teores de compostos fenólicos, principalmente antocianinas 
e fibra alimentar (em torno de 50-60%) (Bravo e Saura-Calixto, 1998).

Deng e colaboradores ao avaliarem a composição química de cinco variedades de cascas de uvas oriun-
das do processamento de vinho tinto, encontraram elevados teores de compostos fenólicos totais, an-
tocianinas totais, flavonoides totais, proantocianidinas, fibra alimentar e alta capacidade antioxidante, 
o que torna viável aplicação deste material como nutracêuticos, na área farmacêutica e na indústria de 
alimentos (Deng, Penner e Zhao, 2011). 

Diante de sua rica composição, o bagaço de uva pode ser utilizado como ingrediente na formulação de 
alimentos como snacks, muffins e cookies (Bender et al., 2015).

Compostos fenólicos
O vinho é composto por aproximadamente 200 diferentes polifenóis. Os vinhos tintos têm cerca de 10 
vezes mais polifenóis (1000-4000 mg L-1) que os vinhos brancos (200-300 mg L-1). Quanto maior a in-
tensidade da cor da uva (coloração escura), mais interessante se torna do ponto de vista funcional, pois 
apresenta maior conteúdo de compostos fenólicos e, consequentemente, maior capacidade antioxidante 
(Abe et al., 2007). 

Além disso, a substância denominada resveratrol, que atua como fitoalexina e pertence ao grupo dos 
estilbenos, têm origem quase que exclusivamente (95%) nas cascas e sementes das uvas. Considera-se 
a possibilidade de existir competição e/ou sinergismo entre ele e as antocianinas, e soma-se a isso o 
efeito vasorelaxante destas (Carbonneau, 2007). Resveratrol atua como agonista da sirtuína (SIRT) uma 
enzima da família histona diacetilase, que está relacionado aos efeitos protetores do resveratrol sobre o 
coração e o cérebro. 

Antocianinas
Pertencente a classe dos flavonoides, as antocianinas são pigmentos de plantas solúveis em água. Exis-
tem aproximadamente 400 antocianinas diferentes e os principais fatores que influenciam na estabilida-
de das antocianinas são: estrutura química, efeito do pH, temperatura, oxigênio, luz, degradação enzi-
mática e as interações entre os componentes dos alimentos, tais como ácido ascórbico, íons metálicos, 
açúcares e copigmentos.

As antocianinas apresentam propriedades farmacológicas utilizadas para fins terapêuticos. Atividades 
anticarcinogênicas, antioxidante e antivirais foram cientificamente comprovadas (Malacrida e Motta, 
2006). 
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Fibras Alimentares
Além de representar importante fonte de compostos fenólicos, os subprodutos da vinificação caracteri-
zam pelo elevado teor de fibra alimentar. O bagaço de uva contém 65-80% da fibra alimentar total, sendo 
que a casca é a fração com maiores quantidades deste componente (50-60%), constituída principalmen-
te de celulose, e pequenas quantidades de pectina e hemicelulose. 

Geralmente, as fibras alimentares de frutas apresentam melhor valor nutritivo que aquelas derivadas de 
cereais, porque estão associadas às quantidades significantes de compostos bioativos, como polifenóis 
e carotenoides (Bender, 2015). 

Principais benefícios
• Ação antioxidante
• Aumento do metabolismo
• Desintoxicação intestinal
• Melhora o índice glicêmico
• Efeito prebiótico
• Melhora o perfil lipídico
• Promove a saciedade
• Melhora da flora intestinal

Dosagem recomendada
500mg a 3 g/dia 

Armazenamento e validade
O produto deve ser armazenado em área coberta, ao abrigo de luz, na temperatura ambiente e na emba-
lagem original fechada. Validade: 18 meses.

Especificações fisico-quimicas
Aparência: Pó fino
Cor: Roxo 
Odor: Característico
Umidade e substâncias voláteis à 105°C (g/100g): 4,0 – 10,0
Gordura (%): máx: 7
Polifenóis totais ( mg/ kg de ácido gálico): min: 4,5 
Análises Microbiológicas:
- Escherichia coli/g (UFC/g): Máx. 102
- Bacillus cereus presuntivo/g (UFC/g): Máx. 103
- Salmonella/25g (UFC/g): Ausente
- Listeria monocytogenes UFC/25 mL: Máx. 102

Informações nutricionais - Porção de 20g (2 colheres de sopa)

Nutriente Quantidade Porção % VTD

Valor energético 36 kcal= 151 KJ 2%

Carboidratos 4,1 g 1 %

Proteínas 2,2 g 3%

Gordura Total 1,2 g 2%

Fibra Alimentar 10,2 g 41%
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