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A produção do suco de uva no Brasil aumentou nos últimos anos e como 

consequência houve maior geração de resíduos oriundos deste processamento. 

Buscar alternativas para o aproveitamento destes resíduos é extremamente 

importante para agregar valor a novos produtos e consequentemente reduzir os 

impactos ambientais que o seu descarte ocasiona. Este trabalho tem como objetivo 

formular e caracterizar balas elaboradas com o resíduo de uva Isabel (Vitis labrusca 

L.) obtido da etapa de centrifugação do suco de uva. As amostras foram analisadas 

quanto aos parâmetros físico-químicos, análises espectrofotométricas e 

microbiológicas. As análises físico-químicas realizadas foram umidade, cinzas, 

lipídios e proteínas. As análises espectroscópicas realizadas foram polifenóis totais, 

antocianinas monoméricas totais e atividade antioxidante in vitro e as análises 

microbiológicas foram Salmonella, coliformes a 35 e 45 º C, bolores e leveduras. 

Para a formulação das balas utilizou-se 35% de resíduo de uva e pectina como 

agente gelificante, obtendo um rendimento de aproximadamente 90%. Em relação 

às análises físico-químicas, o teor de umidade do resíduo de uva e das balas foi de 

76% e 21% respectivamente. O teor de polifenóis totais nos resíduos foi de 106,51 

mg/100g e nas balas foi de 73,86 mg/100g. O resíduo de uva e as balas 

apresentaram concentração de antocianinas monoméricas totais de 29,62 mg/100g 

e 8,08 mg/100g. As balas apresentaram atividade antioxidante de 3,99 µmol 

TEAC/g. As análises microbiológicas realizadas para as balas estão de acordo com 

os padrões máximos exigidos pela legislação vigente. As balas formuladas com o 

resíduo da centrifugação do suco apresentaram composição fenólica interessante, o 

que torna viável o aproveitamento deste resíduo na formulação de novos produtos.  
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