
   
   // pág #1 

 

 

Outlining pitfalls concerning winery 
residues: A phytochemical perspective to 
enhance valorization opportunities  
Irene Gouvinhas1,*, Miguel Rodrigues1, Ana Barros1  

1 CITAB - Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, UTAD - Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 

* igouvinhas@utad.pt  

 

RESUMO 
A uva tem sido cada vez mais apontada como uma matriz rica em compostos 
bioativos, e a sua produção é uma das principais atividades económicas do setor 
agroalimentar no mundo. Estima-se que na Europa se obtenham cerca de 14,5 
milhões de toneladas de subprodutos provenientes da produção de uva por ano. 
Um desses subprodutos é o engaço, e atualmente estima-se que pode existir a 
capacidade de se desenvolverem produtos inovadores e de valor acrescentado 
usando esta matriz como fonte de compostos fenólicos, para o uso como 
suplementos alimentares e/ou compostos bioativos para as indústrias de 
cosmética e farmacêutica. 

Os efeitos benéficos dos compostos fenólicos são principalmente atribuídos às 
suas propriedades antioxidantes, mas também podem afetar o crescimento e 
metabolismo bacteriano. Atualmente, a resistência aos antibióticos é uma das 
maiores ameaças à saúde pública, por isso devem ser tomadas medidas para 
reduzir o impacto e limitar a propagação da resistência, que passam pela redução 
na utilização de antibióticos e pela procura de novos compostos, não prejudicando 
o ambiente.  

Ao longo deste projeto, foi feita a identificação e quantificação dos compostos 
fenólicos presentes em extratos de engaços, borras e bagaços provenientes de 
castas tintas e brancas produzidas na Região Demarcada do Douro, procedendo-
se posteriormente à determinação da respetiva atividade antioxidante. Testou-se 
ainda a potencial atividade antimicrobiana, pelo método de difusão em disco, 
utilizando-se bactérias gastrointestinais humanas, tendo como termo de 
comparação antibióticos de primeira escolha médica. Além disso, estudou-se a 
hipótese de usar este material resultante desta indústria ao longo de vários meses 
a fim de perceber se todos estas propriedades se mantinham ao longo do 
armazenamento. Avaliou-se ainda o efeito da altitude na composição fenólica de 
engaços, assim como o conteúdo em metais e minerais nesta matriz. 
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Todos os resultados revelaram-se positivos, dando origem à publicação de artigos 
científicos, capítulos de livros, assim como comunicações orais e na forma de 
painel, provando-se que este subproduto merece uma maior atenção por parte 
de diversos setores industriais, como a cosmética, farmacêutica e alimentar. 
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