
 

 

        
 

       ÓLEO DE SEMENTE DE UVA 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

     Introdução 

 Planta trepadeira com gavinhas, lenhosa e de porte arbustivo podendo alcançar 35 

metros de altura, de 1 – 3 metros da largura, a uva é uma das espécies mais utilizadas desde 

as remotas civilizações que povoaram a Terra. Suas folhas são alternas, pecioladas, 

cordiformes, com cinco lóbulos sinuados dentados, glabro na parte superior e tomentosa, na 

parte inferior. As flores são pequenas e de cor branco-esverdeada, dispostas em racimos. Os 

frutos são bagas reunidas em cachos, contendo cada uma duas ou três sementes.  
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Reproduz-se por estacas de galos e adapta-se a 

quase todos os tipos de solo. Resiste bem ao calor e à baixa 

temperatura. A colheita deve ser feita quanto os frutos 

estão maduros. Das diferentes espécies cultivadas, os frutos 

quando maduros adquirem a coloração amarelo-dourada, 

avermelhada ou preta. As sementes têm formato de pêra, 

possui casca dura e duas longas depressões dos lados, 

variando de cor de acordo com o tipo de uva.  

É oriunda da Ásia Menor (principalmente na região 

do Mar Cáspio), sendo introduzida na Europa em primeiro 

lugar e depois para todos os outros continentes.  

Apesar de existir mais de 8.000 tipos diferentes de uvas, as mesmas podem ser 

classificadas em duas subclasses: silvestre, que correspondem àquelas que crescem de forma 

espontânea e vinífera, que representam àquelas que se cultivam. 

A cultura da Uva e a produção do seu mais saboroso produto, o vinho, são 

mencionados em hieróglifos egípcios que datam de 2.400 anos a.C. e em numerosas 

passagens da Bíblia Sagrada. Os primeiros a descreverem as propriedades medicinais do vinho 

vermelho, como tônico e adstringente, foram os gregos a 700 anos a.C. 

  

 
     Descrição 

Óleo de origem vegetal, é extraído por compressão das sementes de uva a frio, 

constituído por vários ácidos graxos essenciais, em grande parte os mono insaturados. Dentre 

eles, o ácido linoléico é o que está presente em maior concentração no óleo de sementes de 

uvas. 
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     Propriedades 

O alto teor de ácido linoléico, que é um dos ácidos graxos encontrados em maior 

concentração também nas glândulas da pele e do sebo humano, é responsável pela grande 

afinidade deste óleo com a pele, conferindo grandes propriedades nutritivas, emolientes, 

amaciantes, cicatrizantes, protetoras dos tecidos, melhorando a flexibilidade e elasticidade 

da pele e auxiliando também nos tratamentos contra estrias e rugas. 

 O óleo de semente de uva é indicado não somente em produtos cosméticos-

cosmiátricos para tratamento da pele, mas também em preparações capilares, produtos para 

maquiagem e mais recentemente em aromaterapia. 

 

 

     Indicações 

 • O óleo de semente de uva é indicado como emoliente e hidratante. Aumenta a 

produção de colágeno, e é indicado também no tratamento de doenças circulatórias. 

 Pode ser incorporado em: 

 • Loções;  

 • Hidratantes; 

 • Cremes de massagem; 

 • Produtos pós-sol; 

 • Sabonetes; 

 • Prevenção de estrias devido a sua elevada 

concentração de alfa-tocoferol. 
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     Concentração Recomendada 

É indicado a partir de 2% em cremes, loções, óleos de banho e aromaterapia. 

Sabonetes: pode ser usado até 1%. 

 
 

     Referências Bibliográficas 

  Informações do Fabricante. 


